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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ1 

 
Аннотация. В статье анализируются факторы, обуславливающие 

потребность в паллиативной помощи, рассматривается сущность паллиативной 
помощи. Раскрываются проблемы подготовки специалистов в области 
паллиативной помощи. Показаны минимальные требования, необходимые 
психологам паллиативной помощи. Раскрываются основные компетенции, 
необходимые в паллиативной помощи, основные задачи психолога по оказанию 
паллиативной помощи больным. Рассматриваются основные направления 
внутриуниверситетского проекта кафедры педагогики и психологии ЗКГУ им. 
М.Утемисова по психологической паллиативной помощи населению.  

Ключевые слова: паллиативная помощь, кадры, подготовка специалистов, 
психолог, пациент. 

 
В последние десятилетия в Казахстане, как и во всем мире, возрастает 

потребность в паллиативной помощи. Это обусловлено некоторыми факторами, 
такими, как:  

-  в 90-е гг. отмечалось изменение демографической ситуации (из-за снижения 
рождаемости доля пожилых и старых людей в численности населения 
увеличивается);  

- миграция молодых семей, вследствие чего происходит географическая 
разобщенность поколений;  

- растет число людей с хроническими заболеваниями, приводящими к 
инвалидизации ограничивающие возможности самообслуживания;  

-   повышение числа онкологических больных;  
-   людей с психическими расстройствами;  
- детей с врожденными аномалиями и все они нуждаются во всестороннем 

уходе, сохранении качества жизни, в оказании им медико-социальной и духовно-
психологической паллиативной помощи. Смертельные заболевания были и ранее, 
однако в наше время они приобрели свое более максимальное распространение. 
Согласно сведениям ВОЗ, всякий раз в год в мире наблюдается более 10 млн. 
ситуаций в первый раз установленных онкологических болезней.  

Необходимо учесть тот факт, что в Казахстане в настоящее время в структуре 
причин смертности жителей онкологические заболевания занимают второе место 
после заболеваний системы кровообращения. Кроме абсолютного увеличения числа 

                                                
1Работа выполнена в рамках реализации внутриуниверситетского проекта «Разработка адаптивных и 
авторских методик по диагностике и коррекционно-профилактической паллиативной помощи», 
утвержденного решением ученого совета ЗКГУ им. М.Утемисова от 25 февраля 2019 г., протокол № 6. 
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пациентов  впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного 
новообразования, в последние годы отмечается также увеличение числа больных с 
хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития 
(последствия острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая почечная 
недостаточность в терминальной стадии развития, хроническая печеночная 
недостаточность в терминальной стадии развития, перелом шейки бедренной кости у 
лиц пожилого возраста, травмы позвоночника и др.). И эта ситуация требует 
разрешения такого вопроса как психологическая паллиативная помощь. 

Еще в середине 80-х годов прошлого века большое внимание в советском 
здравоохранении начали уделять особое внимание такой проблеме, как паллиативная 
помощь. В этот период в исследованиях ученых была раскрыта сущность 
паллиативной помощи и дано широкое определение данной проблеме. Так, по 
мнению многих исследователей паллиативной можно называть активную 
всестороннюю помощь пациентам, чьи болезни больше не поддаются лечению, 
первостепенной задачей, которой является купирование боли и других 
патологических симптомов, а также решение социальных, психологических и 
духовных проблем больных. Паллиативная помощь (от фр. palliatif от лат. pallium – 
покрывало, плащ) – это подход, способный сделать лучше состояние жизни 
пациентов (детей и взрослых) и их семей, которые столкнулись с трудностями, 
связывающиеся с опасными для их жизни болезнью, путём устранения и облегчения 
мучений за счёт раннего выявления, тщательной оценки и исцеления боли и 
остальных физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной 
помощи [1]. В исследованиях как медицинского, так и психолого-социального 
направлений, считается, что целью паллиативной помощи является достижение 
лучшего качества жизни тяжелобольных пациентов и их семей. И, безусловно, в этих 
направлениях борьба с болями, в том числе решение психологических, социальных и 
духовных проблем больного приобретает особое место в системе паллиативной 
помощи. 

На сегодняшний день система паллиативной службы Казахстана не до конца 
разработана и имеет разрозненную структуру, представляя собой функционирование 
специализированных учреждений, а также не решен вопрос подготовки специалистов 
по паллиативной помощи.  Сегодня в отечественной психолого-педагогической науке 
стоит вопрос о целенаправленном исследовании данной проблемы. Наиболее широко 
рассматривается проблема паллиативной помощи в работах российских 
исследователей (Е.С. Введенская, А.В. Гнездилов, К.Ф. Лях, Г.А. Новиков, 
Т.В. Орлова, А.К. Хетагурова, Н.В. Эккерт и др.), где показаны различные аспекты 
оказания паллиативной помощи в условиях современной системы здравоохранения 
Российской Федерации. Научные исследования в этом направлении представлены 
темой сестер милосердия к ним относятся исследования К.В. Зорина, Л.А. 
Карпычевой, Е.Н. Козловцевой, А.С. Коноховой, А.В. Постернака, Т.С. Сорокиной и 
других авторов. Еще одно направление, относится к рассмотрению механизмов 
социального партнерства. Среди современных исследователей данной проблематики 
можно назвать В.А. Бурляеву, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Киселева, В.Г. Смолькова. 
Также, значимыми в теоретико-методологическом плане для нашего исследования 
явились концептуальные положения социологии социальной сферы (В.И. Жуков, 
Г.И. Осадчая и др.), социологии медицины (И.В. Венгрова, А.В. Решетников, В.М. 
Черников, Ю.А. Шилинс), деятельностный подход к изучению социальных структур 
и социальных процессов (А.П. Климов, В.Г. Немировский, В.И. Патрушев и др.). 

Существует мнение о том, что паллиативную помощь можно оказывать без 
специальной психолого-педагогической и социальной подготовки. В результате чего 
психологи и социальные работники задачи паллиативной помощи в большинстве 
случаев расценивают как общую психологическую поддержку и уход за 
престарелыми (или умирающими) людьми. На сегодняшний день, приходится 
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признать то, что существует дефицит кадров, имеющих навыки оказания 
паллиативной помощи и владеющих специальными знаниями по уходу за 
пациентами как старшей, так и детской возрастной групп при тяжелой патологии с 
высоким риском развития летального исхода, а также по ведению таких больных. 
Чаще всего многие психологи, как и социальные работники, работающие в системе 
здравоохранения, совершенно не подготовлены к качественной паллиативной 
помощи. На наш взгляд, важным условием эффективной работы подразделений 
системы паллиативной помощи, как в поликлиниках, так и в специальных центрах 
паллиативной помощи является профессиональная подготовка специалистов с 
широкой психологической подготовкой. Рекомендации по эффективному обучению 
специалистов в области паллиативной помощи были даны еще в советской системе 
здравоохранения 1989 г. в документах ВОЗ. Также, важность профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов освещена в основных международных 
документах по организации паллиативной помощи: «Паллиативная помощь: 
руководство ВОЗ для осуществления эффективных программ» (2007); 
«Рекомендации 24 (2003) Комитета Министров Совета Европы по организации 
паллиативной помощи в государствах-участниках»; «Белая книга Европейской 
ассоциации паллиативной помощи о стандартах и нормах паллиативной помощи в 
Европе» (2009). 

Сегодня, несмотря на все усилия, которые применяются со стороны 
государства к решению вопросов инкурабельных больных, остается много 
нерешенных проблем. Наиболее актуальной является подготовка кадров как 
специализированной, так и неспециализированной паллиативной помощи. 
Отсутствие кадров зачастую приводит к тому, что рядом с пациентами в 
терминальной стадии заболевания нередко оказываются люди неподготовленные, не 
обладающие специальными психологическими знаниями и навыками. Пациент 
остается один на один со своей болезнью, болью, депрессиями и тревожностью. В 
системе паллиативной помощи особо следует обратить внимание на родственников 
пациентов, которым также необходима психологическая помощь.    

Безусловно, многие из лечебных мероприятий чаще всего тяжело переносятся 
человеком, они вызывают неприятные ощущения, страх, тревогу, чувство усталости. 
Но сегодня, выдающиеся успехи современной медицины убедительно доказывают, 
что с любыми заболеваниями можно успешно бороться на всех стадиях процесса 
лечения. Однако пациент, находясь в ситуации неопределенности и тревоги, в 
особенности при тяжелом хроническом заболевании, тяжело справляется с 
негативными переживаниями. И здесь именно близкие люди способны оказать 
психологическую поддержку, вселить уверенность в своих силах и вызвать желание 
бороться с болезнью. Никому не секрет, что родственники должны сохранять 
внешнее самообладание и везти себя естественно, чтобы психологически поддержать 
больного. Важно помнить, что следует избегать неестественного оптимизма, 
неискренность которого близкий человек всегда ощущает. Следует свободно 
говорить с близким о его болях, страхах, переживаниях и получать поддержку всех 
членов семьи. На наш взгляд, навыкам общения родственников со своими близкими 
следует обучать психологов и давать им психологическую помощь в период 
эмоционального выгорания. 

Отсутствие квалифицированного ухода приводит к снижению качества жизни 
терминальных больных. В данной ситуации особое значение приобретает подготовка 
в этой области психолога и социального работника, так как именно на психолога и 
социального работника возлагается большая нагрузка по уходу за данной категорией 
больных. Чем тяжелее состояние пациента, тем важнее для него профессиональный 
психологический уход. Проблема подготовки кадров приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что потребность в паллиативной помощи неуклонно 
возрастает, имеющиеся специализированные лечебные учреждения не в состоянии 
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удовлетворить эту потребность. Все это требует разработки новых подходов к 
подготовке специалистов как на додипломном, так и последипломном уровне. 

На наш взгляд, одним из решений проблемы подготовки специалистов на 
сегодняшний день являются курсы повышения квалификации, как специалистов 
специализированной, так и неспециализированной паллиативной помощи. 
Безусловно, главная проблема при подготовке квалифицированных кадров, это в 
первую очередь ограниченное количество учебных баз, а также квалифицированных 
преподавателей, которые имели бы необходимые теоретические и практические 
знания по паллиативной помощи. Также, одним из путей решения данного вопроса 
может стать открытие при кафедрах семинаров-курсов по паллиативной помощи, в 
том числе активное использование дистанционной открытой образовательной 
технологии для обучения специалистов. Интерактивное дистанционное обучение 
специалистов с применением современных телекоммуникационных технологий 
позволит значительно продвинуть процесс подготовки нужного числа 
квалифицированных кадров. 

Основная задача на сегодняшний день, это разработка образовательного 
стандарта по подготовке специализированной и неспециализированной 
паллиативной помощи. Также, при разработке образовательного стандарта по 
паллиативной психолого-социальной и духовной помощи следует предусмотреть 
включение в учебные программы правовых и нормативных вопросов, этики и 
деонтологии, особенностей выбора тактики психолого-духовной паллиативной 
помощи, современной методологии контроля психологических симптомов и научных 
исследований в области паллиативной помощи. Для значительного качества 
подготовки специалистов нужно также разработать учебно-методические комплексы 
по паллиативной помощи с методическими и контролирующими материалами, 
включая электронные учебные пособия. 

В Казахстане, впрочем, как и во многих государствах постсоветского 
пространства, паллиативная медицина не признана как специальность, и организация 
такой помощи инкурабельным больным находится еще на стадии становления. Но в 
тоже время, в учебные программы в медицинских университетах Республики 
Казахстан по паллиативной помощи введена дисциплина «Паллиативная медицина». 
Учебно-тематический план Казахстанской ассоциации паллиативной помощи 
включает модуль «Актуальные вопросы паллиативной помощи» в количестве 54 
часов.   

Другой немаловажной проблемой в процессе подготовки специалистов в 
области паллиативной помощи является личная компетенция в экзистенциональных 
вопросах духовности. Прежде, такой специалист должен обладать высокими 
моральными качествами, быть милосердным, терпеливым, честным и способным 
выразить сострадание к больному, также проявлять безусловную терпимость и 
доброжелательность. Существенным критерием отбора персонала для работы с 
тяжелобольными людьми также является необходимость иметь специальную 
подготовку в вопросах смерти, духовности, жизни после смерти и т.д.  

На сегодняшний день в международном опыте по паллиативной помощи 
разработаны некоторые минимальные требования психологам паллиативной помощи. 
Так, согласно мировому и отечественному опыту эти требования определяются 
следующими составными: 

- знание современных методов диагностики психологического состояния 
больных, родственников, так и медицинского персонала; 

- умение решать психосоциальные проблемы неизлечимых больных и их 
родственников; 

-  способность учитывать культурные и этнические особенности пациентов 
при оказании им паллиативной помощи; 

-  проявление внимания к духовным запросам терминальных пациентов; 
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-  коммуникативные навыки общения с неизлечимыми пациентами и 
родственниками; 

-  знание этических проблем паллиативной помощи; 
-  умение оказать помощь людям, пережившим потерю близких; 
-  владение навыками коллективной работы в комплексной бригаде 

паллиативной помощи [2]. 
В международных рекомендациях подчеркивается, что для успешного 

развития паллиативной помощи необходимо ее признание на академическом уровне. 
Во многих странах образование в рассматриваемой области имеет 3 уровня: базовый 
- подготовка всех медицинских персоналов, а также специализированных психологов 
на додипломном уровне (медицинский и педагогический вузы, медицинский 
колледж,); средний - повышение квалификации в области паллиативной помощи 
врачей и психологов, которые продолжат работу по своей специальности; высший - 
для тех, кто хочет получить специализацию и работать в области паллиативной 
помощи. 

Международный опыт обобщил основные категории и ключевые вопросы для 
определения компетенций, рассматриваемые в паллиативной помощи (Европейская 
ассоциация паллиативной помощи, 2013): 

- автономия; 
- человеческое достоинство; 
- взаимоотношения пациентов и медицинских работников; 
- качество жизни; 
- отношение к жизни и смерти; 
- общение; 
- образование/информирование общества; 
- мультипрофессиональный подход; 
- горе и тяжелая утрата. 
Ключевые вопросы для определения компетенций: 
- какое место занимает паллиативная помощь в системе общественного 

здравоохранения страны?; 
- какие существуют возможности для лиц, которые хотят получить 

определенные компетенции?; 
- какие ресурсы предоставляются для получения знаний и освоения 

практических умений и навыков?; 
- существуют ли нормы и стандарты, которые можно использовать для 

определения качества компетенций специалистов или результатов их работы?  
Основные компетенции, необходимые в паллиативной помощи: 
1) реализовать основные компоненты/принципы паллиативной помощи везде, 

где находится пациент и его семья; 
2) обеспечивать максимальный физический комфорт пациенту на всех этапах 

болезни траектории его болезни; 
3) удовлетворять психологические потребности; 
4) удовлетворять социальные потребности; 
5) удовлетворять духовные и экзистенциальные потребности; 
6) учитывать и откликаться на потребности, осуществляющих уход за 

пациентом, членов семьи в рамках краткосрочных, среднесрочных и долговременных 
целей; 

7) осознавать сложность ситуации принятия решений по клиническим и 
этическим вопросам паллиативной помощи;  

8) координировать процесс оказания комплексной помощи силами 
междисциплинарной бригады везде, где предоставляется паллиативная помощь;  

9) развивать навыки межличностного общения, необходимые для оказания 
паллиативной помощи; 
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10) проводить самоанализ и постоянно повышать профессиональную 
квалификацию [3]. 

В процессе подготовки специалистов психологов следует обратить внимание, 
что основной задачей паллиативной помощи является установление глубокого 
понимания и доверия, как с пациентом, так и с его семьей. И здесь в достижении 
данной цели непременно важна первая встреча и первая беседа с больным 
пациентом. Установление доверительного отношения, именно со стороны пациента и 
возможность достижения этой цели является главной в профессиональной 
деятельности всех участников общения. Принципиально важно выделить столько 
времени, насколько это нужно и временных рамок не должно быть. Встречи и беседы 
должны проходить в уединенной обстановке для двоих. Для установления контакта 
необходимо прикосновение, которое дозволяет определить подготовленность 
человека к общению и выявить то, что тяжело передать словами, а в особенности это 
необходимо в моменты обмена информацией. Очень важно, чтобы психолог знал 
психологию больных людей, вероятные реакции пациента, а также близких на 
полученную информацию, и быть всегда готовым к проведению психологической 
поддержки с этого момента и на целый период оказания паллиативной помощи [4]. 

Исследования в этой области позволило выделить основные задачи психолога 
по оказанию паллиативной помощи больным: 

Во-первых, это работа с больными пациентами, которые имеют 
онкологические заболевания. Это личностные консультации с пациентами, также 
групповая работа по методу терапии творческим самовыражением, которая 
направлена на усовершенствование качества психологической жизни больного 
пациента. 

Второе направление – это работа с медицинским персоналом, которая 
направленна на профилактику эмоционального выгорания, в том числе на 
психологическую поддержку медицинского работника. 

Третье направление - это работа с близкими родственниками больного 
пациента, основной задачей которого является психологическая поддержка 
родственников больного, помощь в работе с собственными чувствами, а также 
помощь в принятии болезни близкого человека [5]. 

В марте 2019 года на кафедре педагогики и психологии ЗКГУ им. 
М.Утемисова был запущен внутриуниверситетский научный проект «Разработка 
адаптивных и авторских методик по диагностике и коррекционно-профилактической 
паллиативной помощи». На базе поликлиники № 5 апробируются адаптивные и 
авторские методики по определению уровня профессионального выгорания, уровня 
депрессии, преодоления трудных жизненных ситуаций, стрессовых ситуаций у 
инкурабельных пациентов, родственников и сотрудников поликлиники № 5. 

На начальном этапе проекта были проведены встречи и работы с психологами 
по анализу проблемы оказания паллиативной помощи населению. Разработаны 
программы по коммуникации медицинского персонала и пациентов. Были проведены 
патронажные встречи с пациентами на дому, находящиеся в четвертой стадии 
заболевания.  

Безусловно, для высокого качества подготовки специалистов необходимо 
разработать целый ряд комплексных мероприятий такие как, разработка 
образовательных стандартов, подготовка методических рекомендаций, учебно-
методических комплексов по паллиативной помощи с методическими материалами, 
учебных и электронных учебных пособий и др. 

Таким образом, рассмотрев деятельность психолога, можно сказать, что он 
играет не маловажную роль, чем медицинские и социальные работники. В таких 
организациях, как хоспис, психологические аспекты умирающего человека являются, 
может быть даже главным, чем его болезненные симптомы. Рассмотрев специфику 
психологического сопровождения и поддержки неизлечимо больного человека, 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

9 
 

поднимается вопрос о необходимости особой подготовки специалистов для этой 
области. Сфера паллиативной помощи тяжелобольных людей, как для психолога, так 
и для других специалистов значится весьма специфичной, вследствие этого 
психологу нужна особенная профессиональная подготовка, которая отличается от 
других направленностей психологической работы. 
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Адельбаева Н.А, Гиззатова А.С. 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-РУХАНИ ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК ЖҮЙЕСІ 
ҮШІН КАДРЛАР ДАЯРЛАУ 

Мақалада паллиативтік көмектің қажеттілігінен туындаған факторлар 
талданады, паллиативтік көмектің мәні қарастырылады. Паллиативтік көмек 
саласында мамандарды даярлау мәселелері ашылады. Паллиативтік көмек 
психологтарына қажетті ең төменгі талаптар анықталады. Паллиативтік көмекке 
қажетті негізгі құзыреттер, науқастарға паллиативтік көмек көрсету бойынша 
психологтың негізгі міндеттері ашылады. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогика және психология кафедрасының 
халыққа психологиялық паллиативті көмек көрсету жөніндегі университет ішіндегі 
жобасының негізгі бағыттары қарастырылады. 

Тірек сөздер: паллиативтік көмек, кадрлар, мамандар даярлау, психолог, 
пациент. 

 
Adelbayeva N.A., Gizzatova A.S. 

TRAINING OF PERSONNEL’S FOR SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL-
SPIRITUAL PALLIATIVE HELP 

The article analyzes the factors related to the need for palliative care, considers the 
essence of palliative care. The problems are revealed of training specialists in palliative 
care. The minimum requirements necessary for palliative care for psychologists are 
revealed. Reveals the main competencies required in palliative care, the main tasks of the 
psychologist to provide palliative care to patients. Considered the main directions of the 
intra-University project of the Department of pedagogy and psychology of West 
Kazakhstan state University named after Makhambet Utemisov on psychological palliative 
care for the population. 

Keywords: palliative care, cadre, training of specialists, psychologist, patient. 
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CULTURAL ATTRIBUTE IN LANGUAGE LEARNING 
 

Annotation. International cooperation in the field of higher education recognizes 
the importance to support student, research and academic staff mobility between EU and 
non-EU higher education institutions as well as provides the opportunities to enter joint 
Masters / PhD programs and other inter-institutional partnerships for career advancement. 
All these highlight the necessity to have a good command of a foreign language, English in 
particular, as it proves to be a “global” and universally used language definitely acting as 
”lingua franca”. 

Positive motivation in this context typically involves culture-centered approach that 
empowers people from various backgrounds and ethnicities to not only disclose imperative 
aspects of sociality and behavior but also enable them to interconnect on a more or less 
justifiable basis. In this regard, the present paper throws light on the issues associated with 
internal rules and speaking tools needed to provide cross-cultural awareness and cultural 
competence. 

The research of how a particular culture functions in the language can disclose 
important aspects of socializing as well as stages of experience from particular 
perspectives. The transmission of knowledge comes to underline a well-recognized issue 
that language and culture are very closely interlinked. This highlights the importance of the 
sociocultural dimension in the English language teaching and learning.  

Key words: culture-centered approach, cultural awareness, source culture, target 
culture, communicative competence. 

 
Introduction. Many would reasonably assert that being sufficiently fluent and 

effortless in English irrespective of a specialized field not only enhances one’s professional 
progress but also contribute to personal development and competitiveness. Thus in recent 
years socio-cultural approach in language learning has gained its increasing popularity as a 
means of developing the trainees’ linguistic ability as well as their cultural awareness. For 
this reason, they should understand possible differences between their own culture and that 
of others, and that trainees should advance their assertiveness and acquire the means and 
personal resources to get by and cope with these differences (Modern Languages: Learning, 
Teaching, Assessment, Strasburg). The results of a sociocultural dimension study provide 
some insight into the criteria used by teachers to appraise and evaluate English language 
development component of the program designed for trainee teachers studying at the 
institutions of higher education and taking English as their major. In particular, the items in 
question have strong connections with a holistic approach to language instruction 
accentuating upon project work and task-based learning. This gives a simple explanation of 
why they have become particularly popular within the state school secondary education 
sector as well.  

For this reason, the socio-cultural component proves to be an integral part of the 
Curriculum for English language development. Viewing in this, culture-centered approach 
is determined to reveal “cultural knowledge and awareness” [1], “habitus” and “cultural 
capital” [2, р. 613], “narrative capital” [3, р. 25], “cultural context“[4], “cultural turn” in 
translation studies [5, р. 96], etc. The latter identifies an influential mode of cultural 
construction, a means by which new nations can establish their identity amongst 
neighboring countries [6, р. 369]. In other words, the contemporary models of 
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communicative competence require the ability to deal with socio-cultural aspects of 
communication in the target language situations.  

Background. A noteworthy amount of research dedicated to the cultural attribute in 
language learning discover the issue above from various backgrounds. Some of them 
mostly concentrate on the facts that cultural aspects in language teaching and learning 
should be included in the Curriculum for English language development both explicitly and 
implicitly [7, р. 187]. It is included explicitly through the selection of topics and vocabulary 
for each year of study and implicitly in all aspects of the Curriculum: aims and objectives, 
content, description of methodology, the assessment framework and illustrative tasks. 
Others [8, р. 246] underline the importance of mastering the grammar rules and vocabulary, 
and syntax but more appropriately focus on how to communicate flexibly and effectively 
both in and outside classroom. According to their findings, through language we create and 
share with others identities, categories, attitudes, values and belief structures. The enquiry 
of how a particular culture recognizes this or that language can expose essential 
characteristics of individual’s social behavior, including how people organize activities, 
socialize new members, build or resist authority, use literacy tools, worship and argue.  

Furthermore, the sufficient insight into the target cultures helps the trainees 
incorporate cultural information into their professional activities, enhance the ability to 
employ both teacher’s and learners’ “narrative capital” as well as develop a verbal context 
of cross-cultural interest and enquiry. All these aims to prevent any cases of 
misunderstanding between representatives of different cultures [4]. 

Taking the issues above into consideration teaching and learning foreign languages 
in Ukraine is recognized as a key area for national development, with the aims of the 
National Languages Strategy consisting of motivating learners, promoting an interest in 
other cultures and offering an opportunity for learners to reach a recognized level of 
linguistic competence (B2). This is also supported by the Ministry of Education of Ukraine, 
as well as European directive requiring the trainees to have „meaningful communicative 
competence in at least two languages in addition to his or her mother tongue‟ [9].  

There is also a point mentioning that Mariupol State University is currently 
developing an Action Plan for the implementation of the project “English for Universities” 
which provides teaching staff with the opportunity to deliver a range of courses to students 
for almost all disciplines in the relevant field. Our partner in providing these initiatives is 
British Council, which celebrated its 25-th anniversary in Ukraine in 2017. The English for 
Universities project was initiated by the British Council and launched in Ukraine in 
December 2013 after the Ukrainian Ministry of Education had identified the improvement 
in levels of English in Ukraine’s universities as a priority. 

The project aims to make a commitment to helping Ukraine make a transformational 
change in the level of English among both university teaching staff and students at which 
they can fully participate on the international stage. The project objective is to help Ukraine 
create its own sustainable EL teaching capacity to take students to B2 or C1 CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) levels; introduce standards. 
According to the British Council’s 2017 pre-project phase study, the teaching of 
professional disciplines in English used to be carried out fragmentarily, mainly on the 
initiative of departments, faculties and even sometimes by individual lecturers. The study 
indicates that only 20% of University teachers in Ukraine are able to deliver lectures in 
specialized subjects in English, let alone the syllabus on the disciplines in question that are 
only 10% available. All these stress the need for developing strategies for teaching 
professional disciplines in English both at the national level and individual universities. 
Also urgent is the need for wider support of faculty members to carry out their studies in 
English. This support, firstly, involves organizing a professional English course for 
lecturers and researchers. Secondly, language support comes to be necessary in specific 
areas of academic work, for example, in writing articles for publication in international 
journals or the preparation of abstracts for conferences and presentations. In addition, 
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lecturers may possibly act as personal tutors to students and carry out academic research, 
publishing papers on their work and participating in academic conferences to give talks on 
their findings. To do the job lecturers are required to have a strong background in the 
subject, discipline or vocational area they are going to teach in, appropriate academic or 
professional qualifications and relevant work experience. Thus, we believe that training 
teachers of professional disciplines for conducting lectures in a foreign language using 
cultural methodology is a condition for their professional self-realization.  

To this end, we focus again on the cultural awareness and on how we should teach 
this aspect of the Curriculum. Firstly, we should understand whether we have to be teaching 
it as a special slot, such as a culture corner or culture spot in the lesson. Another question is 
if each lesson should seek to contain a cultural awareness skill that students develop 
working with the textbook and associated materials [10, р. 156]. The issue of how to 
develop cultural skills covers another aspect connected with teaching the skills of 
identifying culturally significant information. The problem of how to research cultural 
information does not prove to have a ready-made solution. Do we have to deliver lectures 
and presentations to tell students what is essential for them to know? Should we use task-
based learning and discovery techniques to help students learn for themselves? Are some 
methods more applicable than the others for teachers who are not native-speakers and, thus 
are less familiar with the culture [11, р. 214]. 

For this reason, we think it necessary to single out a set of core principles to provide 
a successful learning process. Among them are:  

1. Active learning, i.e. a classroom approach which acknowledges that learners are 
active in the learning process by building knowledge and understanding in response to 
learning opportunities provided by their teacher (the group is likely to comprise a limited 
number of trainees – not more than 10-12 people).  

This contrasts with a model of instruction traditionally used in our Universities 
whereby knowledge was transmitted from the teacher to students. For us, active learning 
means that students take a growing responsibility for their learning, and that teachers are 
promoters and activators of learning, rather than lecturers or deliverers of thoughts and 
ideas [12]. This enables the participants realize that the effectiveness and success of 
learning depends on trainees’ personal involvement in their speech activity as well as their 
ability to rely on their internal incentives.  

2. Originality and innovation. The teacher follows a set of procedures related to the 
novelty of contents, changing the problems of discussion, methods, techniques and forms of 
work. If asking what method they use or subscribe to, most will affirm that the latter are 
diverse, and that they either select from techniques and procedures associated with a variety 
of different methods, a kind of a mixed bag [13], or don’t use any method at all. Some 
might also add that, basically, their teaching follows the principles of communicative 
approach, embracing anything from drills to communicative tasks, and everything in 
between. However, the concept of a single, prescriptive method seems to be impossible.  

3. Liability. Greater creative assurance enables teachers to offer their students 
stronger spaces for emotional and intellectual growth. The teacher has a great impact on 
students’ imagination and emotions through thematic, rhythmic, sound associations, using 
special techniques (role-plays, music, verbal and non-verbal means of communication etc.). 
The creative teacher makes use of their own creativity, not just to interest and engage the 
learners, but also to promote new thinking and learning. Such a teacher however, is not 
necessarily a colorful performer [14], but a professional who uses a range of approaches to 
create the conditions in which the creativity of others can flourish.  

4. Cooperation. During the training, it is necessary to introduce a team working. The 
trainees jointly solve problems, unite efforts, and improve communication skills for more 
effective interaction with each other. According to theoretical findings in this context [15], 
there are a number of variations of team skills training programs, such as problem solving, 
goal setting, interpersonal relations, and role amplification. Training directed at goal setting 
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gives emphasis to clarifying goals and objectives, identifying the barriers in the way of 
achieving these goals, and action planning to focus the key ideas and steps in language 
teaching. 

As it known, socio-cultural content involves social knowledge that includes both 
linguistic and non-linguistic component (see Figure 1). It shows the foremost ways in 
which socio-cultural content can be subdivided. The details of the component in the 
diagram, given below, are deliberately open-ended. In this form, we expect that the 
information may best suit the needs and interests of different institutions that may then 
develop further concretizations according to their needs and requirements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 – Components of Socio-cultural Content 

 
Linguistic component: This comprises: 
- acquisition and proper usage of non-equivalent (e.g. Miss, Mister, mass media, 

tower, sandwich) and background (e.g. church, tea, town etc.) lexis; 
- awareness of the socio-cultural conventions governing the use of the language 

functions (e. g. socializing and those concerning thanking and apologizing, making 
requests, accepting and declining, opening and ending conversation etc.). 

The non-linguistic component: This includes the following wide categories of 
information about the foreign society, expressed implicitly and explicitly: 

- the spheres of activity and consciousness of the people (subjects of conversations, 
norms and values); 

- verbal and non-verbal interaction (body language, nature of social relationships, 
genre and generation roles); 

- explicit information about English speaking countries (historical, geographical, 
contemporary, social, etc). 

It also requires that appropriate varieties of language should be exemplified for the 
range of social groups included. 

Skills: Another component of socio-cultural content, skills and deals with the ability 
of trainees to use the acquired socio-cultural knowledge appropriately in different situations 
of communication and, following the Council of Europe Framework of Reference, the 
Curriculum distinguishes between practical and intercultural skills. 

Practical skills include: 
- social skills: the ability to act in accordance with the types of conventions and to 

perform the appropriate routines; 
- living skills: the ability to carry out effectively the routine actions required for 

daily life (dressing, walking, cooking, eating etc.); 
- vocational and professional skills: the ability to perform specialized actions 

(mental and physical) required to carry out the duties of (self-) employment; 

SOCIOCULTURAL CONTENT  

SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE  SKILLS 

LINGUISTIC PRACTICAL 

NON- LINGUISTIC 
NON-PRACTICAL 
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- leisure skills: the ability to carry out effectively the actions required for leisure 
activities (e.g, arts, crafts, sports, hobbies etc). 

Intercultural skills include: 
- the ability to bring the culture of origin and the foreign culture into relation with 

each other; 
- cultural sensitivity and the ability to identify and use a variety of strategies for 

contact with those from other cultures; 
- capacity to fulfil the role of cultural intermediary between one‘s own culture and 

the foreign culture and to deal effectively with intercultural misunderstanding and conflict 
situations. 

Approach: The process of socio-cultural acquisition has been organized according 
to the specific features of each year of study. As reflected in the outlined aims and 
objectives, from ‘enabling trainees to acquire a deeper insight into historical, social and 
cultural background of English speaking peoples” in the first year, to ‘acquiring 
intercultural and trans-cultural awareness which recognizes the existence of other centers of 
identity’ in the fourth year. The result is to reinforce or even create an insider’s view of the 
target culture. Furthermore, learners are moved to a position where they can view their own 
culture more dispassionately. The purpose is to introduce them, in an inevitably partial way, 
to the experience of the ‘strange’ culture as the natural and normal world (Curriculum for 
English language development in universities and institutes, 2001). 

Conclusion. In conclusion, when discussing the ways of teaching cultural awareness 
as a skill opposed to teaching cultural information, we have to contemplate a number of 
issues, such as the curriculum, the materials and the methodology. In our view culture tends 
to be transferred to a specific section in textbooks or to be the subject of readers. Yet one 
could argue that every photo, drawing, reading package and dialogue comes to be the 
subject not just of linguistic exploitation but also of cultural discussion and debate. 
Furthermore, the problem of how we could best incorporate cultural issues in our teaching 
materials is still under consideration. On the one hand, we claim to provide more cultural 
input in our ELT textbooks and on the other hand, we try to ‘deculturalize’ our textbooks 
by giving them a far wider application. Thus, the issue of de-coupling English language 
from cultural assumptions and background is a long-lasting debate in English language 
teaching. Once again, it would be good to know when you learn a language you should also 
learn the culture as there have always been a direct correlation between these. 
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Павленко Е.Г. 
ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚУДЫҢ МӘДЕНИ АСПЕКТІЛЕРІ 

Жоғары білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық студенттердің, 
оқытушылар мен зерттеушілердің ЕО және басқа елдердің жоғары оқу орындары 
арасындағы академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысуының маңыздылығын 
атап көрсетеді, сондай-ақ магистратура / докторантура деңгейінде бірлескен білім 
беру бағдарламаларына және болашақ кәсіби қызмет пен мансаптық өсу үшін жоғары 
оқу орындары арасындағы әріптестіктің басқа да нысандарына қатысуға мүмкіндік 
береді. Осының бәрі шет тілдерін, атап айтқанда ағылшын тілін меңгеру қажеттілігін 
атап көрсетеді, өйткені ол «жаһандық», халықаралық қатынас тілі ретінде танылған 
әмбебап тіл («лингва франка») болып табылады. 

 Осыған байланысты мәдени-бағытталған тәсіл мақсатты және неғұрлым 
ақталған болып табылады, ол әртүрлі әлеуметтік топтар мен этникалық топтардың 
өкілдеріне олардың әлеуметтік мінез-құлқының императивтік аспектілерін ашуға 
ғана емес, сонымен қатар неғұрлым жоғары интеллектуалдық деңгейде өзара іс-
қимыл жасауға мүмкіндік береді. Жоғарыда баяндалғандай мақала білім беру 
процесіне қатысушылардың мәдениетаралық құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін 
қажетті тілдің ішкі ережелеріне, нормаларына және құралдарына байланысты 
сұрақтарға жауап береді. 

Тілде қандай да бір мәдениеттің жұмыс істеуіне байланысты мәселелерді 
зерделеу жеке тұлғаның әлеуметтенуінің маңызды аспектілерін, сондай-ақ ол алған 
тәжірибенің кезеңдерін ашуға көмектеседі. Білім беру тіл мен мәдениет өзара тығыз 
байланысты болып табылатын жалпыға танылған мәселені атап көрсетеді. Бұл 
ағылшын тілін оқыту мен оқытуда әлеуметтік-мәдени компоненттің маңыздылығын 
атап көрсетеді. 

Тірек сөздер: мәдени-бағытталған тәсіл, мәдени хабардарлық, бастапқы 
мәдениет, мақсатты мәдениет, коммуникативтік құзыреттілік. 

 
Павленко Е.Г. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

Международное сотрудничество в сфере высшего образования подчёркивает 
важность участия студентов, преподавателей и исследователей в программах 
академической мобильности между высшими учебными заведениями ЕС и других 
стран, а также предоставляет возможности для участия в совместных 
образовательных программах на уровне магистратуры / докторантуры и других 
формах межвузовского партнерства для будущей профессиональной деятельности и 
карьерного роста. Все это подчеркивает необходимость владения иностранными 
языками, в частности английским, поскольку он является «глобальным», 
универсальным языком, признанным в качестве языка международного общения 
(«лингва франка»). 
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В этой связи целесообразным и наиболее оправданным выступает культурно-
ориентированный подход, который предоставляет возможности представителям 
разных социальных слоёв и этнических групп не только раскрывать императивные 
аспекты их социального поведения, но и позволяет взаимодействовать на более 
высоком интеллектуальном уровне. В контексте вышеизложенного статья проливает 
свет на вопросы, связанные с внутренними правилами, нормами и средствами языка, 
необходимыми для обеспечения межкультурной компетентности компетенции 
участников образовательного процесса. 

Изучение вопросов, связанных с функционированием той или иной культуры в 
языке, помогает раскрыть важные аспекты социализации индивида, а также этапы 
приобретённого им опыта. Передача знаний подчеркивает общепризнанную 
проблему, заключающуюся в том, что язык и культура тесно взаимосвязаны между 
собой. Это подчеркивает важность социокультурного компонента в преподавании и 
изучении английского языка. 

Ключевые слова: культурно-ориентированный подход, культурная 
осведомлённость, исходная культура, целевая культура, коммуникативная 
компетентность. 
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БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ОҚУ-ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІН 
ЭТНОПЕДАГОГИКАЛАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЕҢБЕКСҮЙГІШТІК 

ТӘРБИЕСІ 
  
Аңдатпа. Мақалада білім беру мекемесіндегі бастауыш сыныптардағы оқу-

тәрбие үдерісінде оқушыларды этнопедагогикалық негізде еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу мәселесі кешенді сипатталады. Тарихи-философиялық, педагогикалық 
негіздеріне сүйене келе еңбексүйгіштікке қол жеткізетін сапа мен өлшемдері 
анықталған. Бастауыш мектептердегі еңбек, бейнелеу, дүниетану, ана тілі, т.б. 
пәндердің бағдарламасы мен оқулықтарындағы оқушыларға еңбексүйгіштікке 
тәрбие беру мүмкіндіктері қарастырылған. 

Тірек сөздер: еңбексүйгіштік, еңбекке баулу, еңбек тәрбиесі, 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, ұлттық тағылым, ұлттық құндылық, халықтық 
тәрбие, этнопедагогикалық негізде еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

 
Қазіргі таңда мектеп түлектерін ұлттық сипатта тәрбиелеу жүйесі 

этнопедагогикалық тұрғыдан сұрыпталып, педагогикалық тәжірибеге енгізілу назарға 
алынуда. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында ұлттық және жалпы 
адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім беру мен оқу-
тәрбие үдерісін ұйымдастыру міндеті көзделген [1]. 

Халықтың әлеуметтік-мәдени және рухани құндылықтары мен дәстүрлері 
баланың азамат болып қалыптасуына, оның ізгілік, адамгершілік және 
еңбексүйгіштік қасиеттерін дамытуда, тұтас алғанда, жеке тұлғаны қалыптастыруда 
әрдайым маңызды рөл атқарған. Ұлттың ұрпағын әлеуметтендіруде тәлім-тәрбиенің 
бастауына бармай, яғни этнопедагогикалық негізіне оралмай, жеке тұлғаны 
толыққанды тәрбиелеу мүмкін емес. Өйткені халықтың ізгілік және демократиялық 
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мұраттары негізінде алынған этнопедагогика ғылымының идеяларын бала 
тәрбиесінде өркендету үшін білім беру мен тәрбиелеу мазмұнын жаңғырту үдерісі 
ерекше мәнге ие болды.  

Рухани жетілген, жан-жақты дамыған, ұлттық құндылықтар мен мәдени 
мұраларымыздың мәнін түсінетін жеке тұлға қалыптастыруда этнопедагогика 
идеяларын негізге алудың маңызы зор. Бала тәрбиесіндегі алға қойылатын талап: 
ұлттық қасиетімізді танып-білу, өзгелерге таныту, яғни ұлттық ерекшеліктеріміз бен 
құндылықтарымызды бүгінгі талаптарға сәйкес жүйелеп, байытып, дамыту. Ғасырлар 
бойы жинақталған қазақ халқының мол тәжірибесін бастауыш сынып оқушыларын 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеуде қолданып, әдістемелік жүйе жасау қажеттілігі 
туындайды. 

Балаларды еңбекке баулу және еңбексүйгіштікке тәрбиелеу мәселесіне әрбір 
тарихи кезеңде әр түрлі баға берілсе де, еліміздің экономикасының дамуына орай бұл 
мәселенің өзектілігі күн сайын арта түсуде.  

Баланы еңбексүйгіштік қасиетке баулуда  жалпы халықтың еңбек тәрбиесін 
жан-жақты қарастырған дала ойшылдары әл-Фараби,  Қожа Ахмет Яссауи, Жүсіп 
Баласағұни, Махмұт Қашқари, Ахмет Иүгінеки, М.Х. Дулати  өз еңбектерінде атап 
көрсеткен. Мәселен, әл-Фараби шығармаларында ұрпақты еңбексүйгіштікке, 
іскерлікке, өнер-білімге шақырған насихаттарының тәрбиелік мәні зор.  

Баланы жастайынан еңбекке үйрету, еңбектің адам өміріндегі орны 
төңірегіндегі айтылған ой-пікірлер XIX ғасырдың екінші жартысында Шоқан 
Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Шәкәрім Құдайбердіұлы, т.б. 
мұраларында да жалғасын тапты. Сонымен қатар бұл мәселенің маңыздылығы қазіргі 
таңдағы: С.Мусин, А.С. Иманғалиев, К.Ж. Қожахметова, Г.Ж. Меңлібекова,Г.А. 
Уманов, А.П. Сейтешов, Ә.Мүсілімов, К.Қ.Құнантаева, О.Сатқанов, Ж.Әбиев, 
Н.Науымов, Қ.Шалғынбаева, С.Жиенбаева, М.К. Бұлақбаева т.б ғалымдардың 
зерттеулерінде қарастырылған. 

Алайда жоғарыдағы аталған ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерді талдау 
барысында  ұлттық педагогика идеялары негізінде балаларды еңбекке тәрбиелеу 
мәселесі осы кезге дейін де зерделеніп келгенмен, бастауыш сынып оқушыларын 
жеке тұлға ретінде рухани байлыққа жол бастайтын алғышарт-еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу ғылыми-зерттеу мәселесі өзекті болып табылады.  

Жалпы адамзат өзінің ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық игі дәстүрлерін 
сақтай отырып, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу арқылы қоғамдағы саяси, әлеуметтік-
экономикалық, мәдени білім парадигмасы негізінде әлемдік өркениет арнасына енуді 
көздейді. Халықтардың мәдени, рухани құндылықтары, дәстүрлері адамның азамат 
болып қалыптасуына, оны адамгершілік пен ізгілікке, еңбексүйгіштікке баулуда, 
тұтас алғанда, жеке  тұлғаны әлеуметтендіруде маңызы зор. 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында «...ұлттық білім беру мен 
тәрбиені дамытудың болашағы, жаңашылдық тұрғыдан қарастырылған 
тұжырымдамалық идеясы, саяси-экономикалық, әлеуметтік идеологиясының негізі 
десек, еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық 
құндылықтар негізінде ұрпақты тәрбиелеуге, олардың шығармашылық жұмысы мен 
кәсіби шеберлігін шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» 
екендігін атап көрсетті [2].  

Мұндағы басты мақсат – халықтарға тән ұлттық тәрбиенің озық, өнегелі 
дәстүрлері арқылы оқушыны жастайынан еңбекке тәрбиелеу. Еңбек тәрбиесі – 
баланың қоршаған орта мен нақты дүниелерді танып-білудің бірден-бір сенімді 
құралы. Өйткені бүкіл қоғамдағы адамның жеке өміріндегі барлық материалдық 
игіліктер мен рухани құндылықтар еңбек арқылы ғана меңгерілетіні сөзсіз. Себебі 
ұрпақ тәрбиесінде еңбекке тәрбиелеудің тарихы, жалпы адамзаттың, сондай-ақ, әр 
ұлттың  қалыптасу тарихымен байланысты. 
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Адамзат тарихы тас, мыс (қола) және темір дәуірі кезеңдерінен тұратыны 
белгілі. Соның алғашқы аңшылық кезеңінен басталған шаруашылық өнімдерін 
пайдаланған адам баласының еңбек әрекетінің қалыптасуы XX ғасырда қара 
металлургия, жеңіл және ауыр өнеркәсібіне ұласса, XXI ғасырда жаңа технологиялық 
кәсіпкерлікке ауысуда. Адам баласы жер бетінде пайда болғаннан бері өмір сүру 
үшін еңбектеніп, үнемі ізденіп, тіршіліктегі тәжірибелерін ұрпақтан ұрпаққа 
қалдырып, жалғастырылуда. 

Еңбек тәрбиесінің мұндай тарихи, әлеуметтік-экономикалық мәселелері 
адамзат қоғамының барлық даму сатысында зерттеліп, адами қоғам еңбек арқылы 
қалыптасты, сондықтан еңбек тәрбиесі адамзат өмірімен біте қайнасып келеді.Әр 
кезеңнің тарихи, философиялық, әлеуметтік-экономикалық өзгерістеріне байланысты 
еңбек тәрбиесінің мақсаты мен мәні, мазмұны жаңарып отырған. 

Қазіргі кезеңде экономика мен мәдениетті жедел және үйлесімді дамытудың 
талаптарына сәйкес, әлеуметтік қатынастар мен саяси қондырманы, басты өндіргіш 
күш және қоғамның ең басты байлығы ретінде жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуді 
жаңаша, неғұрлым кең тұрғыдан қарауды талап етіп отыр. 

Қазақ этнопедагогикасындағы еңбек тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттері 
тақырыбын ашуда біздің қоғам өзінің даму жолында бірнеше ғасырлар бойы түрлі 
философиялық, саяси-әлеуметтік бағыт ұстанғандығына соқпай өте алмаймыз. Халық 
қай кезеңде болсын, өмір үшін күресін, яғни еңбек етуін тоқтатқан емес. Халықтың 
ауыз әдебиетінде, тарихи ескерткіштер мен дала ойшылдарының еңбектерінде де 
бұқара халық пен кедей-шаруалар, қолөнершілердің өз ұрпағын еңбек тәрбиесіне 
баулумен байланысты идеялары мен тәжірибелері көрініс тапқан. 

Еңбек – адам тіршілігінің арқауы, оның өмір сүруінің басты шарты. К.Маркс 
осы тұрғыда: «Еңбек дегеніміз – ең алдымен, адам мен табиғат арасындағы процесс. 
...Табиғат затын өз басының тіршілік етуіне жарамды формада иемдену үшін адам өз 
тәнінің табиғи күштерін қимылға келтіреді. ...Адам сонымен бірге өз басының 
жаратылысын да өзгертеді. ...Күш-қабілеттерін де өршітеді. ...Еңбек процесінің 
аяғында келіп шығатын нәтиже сол процестің бас кезінде адамның ойында болған, 
яғни идеясында болған нәрсе», - деп, пікір айтады [3, 190-191 б.]. 

Философиялық – энциклопедиялық сөздікте: «Еңбек – адамның еңбек құралы 
арқылы табиғаттан қажетті нәрсесін алудағы өзін қанағаттандыратын мақсатты 
әрекеті. Еңбек адамның қалыптасу үдерісінде маңызды рөл атқарады», - деген 
Ф.Энгельстің сөзімен анықтама беріледі [4, 132 б.].  

Өмірде кездейсоқтық болмайды, қызығушылық пен қажеттіліктен басталып, 
еңбекқорлық пен еңбексүйгіштіктің арқасында табыс пен байлық, абырой мен атаққа 
қол жетеді. Мәселен, Д.Менделеевті замандастары сол заманның генийі 
атандырғанда ол: «Жоқ, мен гений емеспін, өмір бойы еңбектенген ісімнің нәтижесі», 
- деген. Негізі, талант және дарындылықпен аты шығатындардың болашағынан оны 
еңбекқорлықпен шыңдай білген, жетілдіре білгеннің болашағы баяндырақ 
болатынын білеміз. Ол жөнінде 1% – талант, 99% – еңбек керек деп жатады. 

Ньютонмен келіссек: гений дегеніміз – еңбексүйгіштік. Олай болса, ғылым 
мен өнер, білім өз уақытының іскерлігін қажет етеді. Еңбек – адам өмірінің жемісі. 
Ал еңбексүйгіштікті қалыптастыру – қазіргі тәрбиенің басты міндеті. 

Адам баласы адамгершілік қасиеттерге іс-әрекет барысында және басқа 
адамдармен қарым-қатынаста тәрбиеленетіндігін, дамитындығын және 
қалыптасатындығын кеңес педагогтері мен психологтары П.Р. Атутов, И.Ф. 
Свадковский, М.Н. Скаткин, С.Г. Шаповаленко өз зерттеулерінде айтып кеткен.  

Еңбек – адамның рухани және дене күшін жұмылдыру арқылы, өзіне дейін 
жасалған тәжірибені пайдаланып, тиісті құрал-саймандармен жұмыс тәсілін қолдану 
арқылы жүзеге асырылатын іс-қимыл процесі 5, 54 б.. 

Адам табиғатты өзгерте отырып, өзіне қажетті заттарды, өмір сүруге қажетті 
тамақ, киім-кешек, үй, т.б жасайды. Еңбек арқылы адам қажетін өтейді. Еңбек 
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процесі мақсатқа сай қызметтен, яғни еңбектің өзінен және еңбек заттары мен 
құралдарынан тұрады. Еңбек құрал – жабдықтарының жәрдемімен адам өзінің еңбек 
заттарына ықпал етеді. Еңбек процесі жүруі үшін өндіріс құрал-жабдықтарын жұмыс 
күшімен қосу керек. Жұмыс күші дегеніміз – адамның еңбекке қабілеті және рухани 
күштерінің жиынтығы, адам соның арқасында материалдық және рухани игіліктерді 
өндіреді. 

Қазіргі таңда қоғамымыздың экономикалық-әлеуметтік дамудың жоспарлы 
және орталықтандырылған бағытынан шаруашылықты жүргізудің нарық әдістеріне 
өтуі елеулі өзерістерге алып келді. Осыған байланысты оқушылардың санасында 
ішінара болса да әлеуметтік-экономикалық жаңа категориялар, ұғымдар, өмір 
құндылығы, еңбек дәстүрлеріне өзгеріс жасалды. Сондықтан, қазіргі еңбек іс-әрекеті 
«еңбек ресурсы», «жұмысшы күші», «еңбек нарығы» ұғымдарымен тығыз 
байланысты түсіндіріледі. 

Жаңа экономикалық жағдай жалпыадамзаттық құндылықты жетілдіру, 
адамның жаңа  рөлін түсіну, өзінің әлеуметтік әлеуетін жүзеге асыра алуын талап 
етеді. Нарық типіндегі әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесі адамға 
белсенділік, дербестік, бастамашылдық тәжірибесінің мол болуын, еңбекке 
құзыретті, экономикалық ойлау тәрізді қатал талаптар қойылуда. Адамның еңбек іс-
әрекеті материалдық және материалдық емес өндірістер саласында іске асады.  
Материалдық өндіріске материалдық өнім алу салалары өндірістер, ауыл 
шаруашылығы және материалдық қызмет көрсету салалары  көлік, тасымалдау, сауда  
және т.б. материалдық емес өндірістердің өнімдеріне рухани құндылықтар, яғни 
білім беру жатады. Білімге деген қажеттіліктің өзі – әлеуметтік-экономикалық 
қажеттіліктердің бірі.  

Бұл тұжырымды ойлар халқымыздың тарихынан бүгініне дейінгі кезеңде 
әлеуметтік-экономикалық қажеттігін ұғындырады. Аталмыш мәселелерді зерделей 
отырып,оларды іске асыру тетігін қарастырар шарттар жасауда ескереріміз анық. 

Қандай да болсын қоғамда көпшілік қабылдаған әдеп ережелері, қарым-
қатынас жасау қағидалары немесе шарттары болған. Қазақ халқының басты шарты 
немесе қағидасы ұлы мен қызын ертеден-ақ табиғи ерекшеліктеріне қарай 
тәрбиелеген. Ер баланы мал бағу мен күтіміне, отын шабуға, қолөнер үйренуге, мал 
сою мен мүшелеуге, ағайындарына қамқоршы болуға үйретсе, қызды үй сыпыру, 
төсек жинау, ас пісіру, шай құю, кесте тігіп, тон пішу, әже-атасына, іні-сіңлісіне бас-
көз болу сияқты отбасының күнделікті тіршілік-тынысына бейімдеп баулыған. Қыз 
баланың тәрбиесіне жастайынан мән беріліп, еңбекке икемі жоқтарды сынап, 
еңбексүйгіш болуға шақырған. «Өз үйінде ою оймаған, кісі үйінде сыру сырады» деп, 
мін таққан. Қыз баланы еңбекке икеміне қарай және киіміне, шашын күтуіне, бойын 
түзетуіне, жүкті жинауына, үйді ұстауына қарай бағалаған. Оның өнерлі болуын 
аңсаған. 

Ұрпақ тәрбиесінің алдында мұғалім де, ата-ана да жауапты. Бірақ қоғамның 
кейбір келеңсіз жағдайлары отбасына да әсерін тигізгендіктен, ұрпақ тәрбиесінде 
кемшіліктер жіберіп алғандаймыз. Ата-бабамыз кезінде тәрбие мәселесіне үлкен мән 
берген. «Балаңды бес жасқа дейін ханыңдай көтер, он төрт жасқа дейін құлыңдай 
жұмса, одан кейін досыңдай сырлас» деген философиялық ілімді халық текке 
қалдырмаса керек. Бұл сөздің астары бес жасқа дейін баланың мінез-құлқы, 
психологиясы қалыптасады, ал он төрт жастан кейін еңбектің түрлеріне 
машықтандыру, шынықтыру, төзімділік, шыдамдылыққа үйрету, қолғанат болады. 

Этнопедагогика ғылымындағы негізгі мақсат терең де тиянақты білім мен 
өнегелі тәрбие беріп қана қоймай,  ұрпақты «еңбексүйгіштік, қоғам алдындағы 
азаматтық жауапкершілік рухында тәрбиелеу, олардың бойында моральдық 
қасиеттерді қалыптастыруда екендігін есте ұстау керек» деген қоғам қайраткері Д.А. 
Қонаевтың ойымен келісеміз. 
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Балалардың жеке басының қасиеттерін тәрбиелеу – олардың қабілеттері 
дамуының шешуші шарты: еңбексүйгіштік, табандылық тәрізді қасиеттерді 
тәрбиелеу. Олардың қабілет көздерін ашудың ең өнімді жолы – еңбек, ерік пен 
мінезді тәрбиелеудің тамаша құралы. Қабілеттің туа даритын және жүре игерген 
табиғаты болатынын психолог-ғалымдар дәлелдеп отыр. Бұл қабілеттерді арнайы 
дамытып отырмаса, қабілеттерінен айырылу, жоғалту жағдайына душар болады. 

Демек, еңбексүйгіштік– баланың бойындағы ең бағалы қасиеті, халқына 
қызмет етуге баулып, айналасындағыларға шарапатын тигізуге құштарлық, 
жауапкершілікке бастайтын, адамгершілікке бағыттайтын даралық белгісі. 

Қазақ тілінің сөздігінде: «1. Сүйіспеншілік – құштарлық, ынтымақтық көңіл 
күй; 2. Сүйіспеншілік – көңіл толарлық, рахаттанарлық, қуанарлық;  3. Сүйіспеншілік 
– ұнамдылық, сүйкімділік», - деген түсінік беріледі [6, 589 б.]. Ал осы сөздікте 
«еңбек» ұғымына: «Еңбек адамның өз қажетін қанағаттандыруға бағытталған 
жұмысы, қызметі», - деп тұжырым келтірілген [6, 175 б.]. 

Ғалым-педагог Н.Беріков өзінің «Жантану» деген еңбегінде: «Күрделі 
сезімдердің бірі – сүйіспеншілік... Ол - адамның жан тазалығын, сабырлылығын, 
төзімділігін, ақылдылығын, шыдамдылығын, мейірімділігін айқындайтын 
психикалық құбылыс», - деген пікір білдіреді [7, 312 б.]. 

Еңбек тұлғаның адамгершілік тұрғыдан жетілуін бағалаудың басты өлшемі 
болып табылады, адамның абыройын арттырып, оның ерік-жігерін шынықтырады, 
оған қуат беріп, басқалар алдында беделге жеткізеді.  

Сонымен, жоғарыдағы түрлі ғылыми, философиялық, әдеби-тарихи, 
педагогикалық-психологиялық еңбектерге жүргізілген талдаулар барысы бастауыш 
мектеп жасындағыларды еңбекке тәрбиелеудің қай тарихи кезеңде болмасын күрделі 
қоғамдық-әлеуметтік әрі педагогикалық мәні бар мәселе екендігін аңғартады.  

Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу мәселесін зерттеуші этнопедагог ғалымдардың 
Н.Г. Чернышевский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Т.Тәжібаев, С.Мұқанов, 
Ә.Табылдиев, М.Әлімбаев, Г.Т. Хайруллин, Ә.Мүсілімов,  Қ.Шалғынбаеваның 
еңбектерінде «еңбек тәрбиесі», «еңбекке баулу», «еңбексүйгіштік» ұғымдарына 
анықтамалар берілген. Талдаған зерттеудің ой – пікірлерді зерделей келе, 
«Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу дегеніміз – баланың еңбекке деген қызығушылығын 
арттыру, еңбек нәтижесінде қанағаттану, үлкендердің еңбегінен үлгі алу арқылы 
өзінің еңбек ету шеберлігі мен дағдысын қалыптастыру, еңбекті құрметтеуге және 
оның маңыздылығын ұғынуы мен еңбек мәдениетіне үйренуі болып табылады», - деп 
анықтама береміз. 

Тәрбие бағыттарын этнопедагогикаға негіздеп, ұлттық мазмұн бере қарастыру 
мектептің оқу-тәрбие үдерісінде қазір жақсы қолға алынып келеді. Сондықтан да 
этнопедагогикалық негіздерге сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларын 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеудің үш қырын біз төмендегіше аштық.  

Еңбексүйгіштікке қол жеткізетін жақсы сапалардың бірі– қызығушылық.Жеке 
тұлғаның еңбекке деген ықыласына: адамдардың еңбекке деген қатынасы, еңбек 
адамдарына деген қарым-қатынасы, еңбек туралы халық даналығын білуі, еңбекпен аты 
шыққан тұлғаларды білуі;  еңбектің мәнін, бағасы мен құнын білуі; еңбек адамдарының 
еңбегінің нәтижесін (жеке адамдардың қолынан шыққан бұйымдар мен заттарға, оның 
қоғамдағы абыройына) құрметтеуі;өз жасындағы балалардың еңбектегі нәтижелерін 
салыстыруы;еңбекке деген ұмтылысы мен белсенділігі; қиындықтар мен кедергілерді 
жеңуде ұстамдылығы жатады. 

Ұлттық тағылым – қазақ халқының ұрпағын еңбекті сүюге тәрбиелеуде басты 
өлшемдердің бірі. Себебі - қазіргі ұрпақ еліміз егемендік алғалы өз ұлтының ерекшеліктері 
мен мәдениетін құрметтеуге ықыласты. Сонымен қатар ата-аналарының да өздері 
меңгермеген, білмеген  ұлттық құндылықтарды балаларының білуі үшін сұранысы бар. 
Сонымен, ұлттық тағылым арқылы еңбексүйгіштікке даярланудың көрсеткіштері – білімі, 
білігі: 
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- еңбексүйгіштік туралы халық ауыз әдебиеті үлгілерін меңгеру; 
- аңыз-ертегілерден  халық батырларының еңбекқорлық үлгісін алу; 
- қазақ халқының тұрмыстық өнері мен шаруашылығына сай, еңбек түрлерін 

құрметтеу; 
- еңбекті сүюге байланысты ырым-тыйымдарды білу; 
- ұлттық өнерге қатысты өздері жасаған бұйымдарының қажеттілігін біліп, 

көпшілік назарына ұсына білу. 
Еңбексүйгіштікке танымдық, ұлттық тағылымнан кейінгі қол жеткізетін сапа, 

үшінші өлшем – тәртіптілік. Тәртіптілік – қоғамның да, адамның да мақсат пен мүддеге 
жетерде сақталуға тиісті заңдар мен ережелерді, қоғамдық ұстанымдарды орындауда қиын 
талапқа көндігу және оны дағдыға айналдыру сияқты мінез-құлқының биік өлшемі. 
Тәртіптілік өлшемі аясында ашылатын көрсеткіштер: жұмыс талабын, ережелерді 
орындауы;халықтық дәстүрлері еңбек түрлерін меңгеруі;істі аяғына дейін 
жеткізуі;өзіне қызмет ете алуы;атадан балаға жалғасып келе жатқан ата кәсіпті 
меңгеруге талпынысы. 

Ертеңгі күннің бүгінгіден нұрлы болуына ықпал ететін, негізгі білім беру 
жүйесінің қозғаушы күші, жас мемлекетіміздің болашағы – бүгінгі мектеп 
оқушылары. Сондықтан, оқушыларға бірдей талап қоя отырып, олардың табиғи 
дарындылық қабілеттерін, мүмкіндіктерін айқындай отырып оқыту – бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі.  

Бұл орайда, бастауыш сыныптарда өтілетін пәндермен бірге көркем еңбек 
пәнінің өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктері мол. Кішкентай шәкірттер ең 
алғашқы рет ұстаз көмегімен санауды, жазуды, логикалық ойлаудың дағдыларын 
игере отырып, еңбекке баулу, бейнелеу өнері пәндері арқылы кез келген нәрсенің 
кескінін талдай білу, кескінді қағаз бетіне сызып түсіре білу, бұйымды өлшем 
бойынша дайындай білуге дағдылана бастайды. Әрине, бұл кезең алғашқыда 
оқушыға оңай соқпайтындығы мәлім. Бұл жұмыстың барлығына бастауыштан 
берілетін пәндер арқылы бала бойында біртіндеп қалыптастырылады. Сондықтан, 
бастауыш сынып оқушыларының білім алу кезеңінде баланың бойында 
еңбексүйгіштік қабілетін қалыптастыра дамыту олардың өмірдегі ең күрделі кезеңі 
болып саналады. 

Демек, оқу-тәрбие жұмыстарында оқыту тәсілдерінің ең тиімдісін қолдана 
отырып, қазіргі таңдағы нарықтық қатынасқа байланысты мектеп оқушыларын 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеу міндеттері көзделеді. Осы міндетті шешу үшін бастауыш 
сынып оқушыларына білім беру мен тәрбие негіздерін қалыптастырудың мазмұнын 
жаңарту, білім сапасын жоғарғы дәрежеге көтеру үлкен жауапкершілікті жүктейді. 

Осы орайда пәнге қатысты бастауыш сынып бағдарламасының талаптарын 
орындау, бағдарлама мазмұнын талдау, оқушылардың жас ерекшеліктеріне қатысты 
орындалатын тапсырмаларды жоспарлай білу бастауыш сынып мұғалімдерінің ең 
жауапты істерінің бірі болып саналады. 

Жалпы білім беретін мектептердегі еңбек тәрбиесінің мақсаты – баланы 
еңбексүйгіштікке, табандылыққа, адалдыққа тәрбиелеу. Еңбекке тәрбиелеу мен 
оқытудың міндеттері еңбекке баулу сабақтарында орындалады. Еңбек сабағында 
оқушылар еңбек дағдыларына үйренеді, техникалық білімді игереді. Еңбек сабақтары 
барысында оқушылар жалпы және техникалық білімге сүйенеді. Еңбек тәрбиесі – 
еңбекті негізгі өмірлік қажеттілік деп білетін саналы көзқарасты қалыптастыру 
арқылы адамды белсенді еңбек әрекетіне және оны ұйымдастыруға қатыстыру. 

Ал, бастауыш сыныпта пән арқылы қарастырылатын еңбекке баулу – 
оқушыларды еңбек және өндіріс технологиясымен, материалдармен және экономика 
негіздерімен таныстыру [8, 26 б.]. 

Міне, осындай мақсатта жалпы білім беретін бастауыш мектеп сатысындағы 
(көркем еңбек пәні, бейнелеу, дүниетану, ана тілі, т.б.) пәндердің бағдарламасы мен 
оқулықтарында оқушыларға бастауыштан бастап еңбексүйгіштікке тәрбие беру 
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мүмкіндіктері толық зерттеуді талап етеді. Бастауыш білім беру мазмұнындағы 
пәндердің стандартты бағдарламасына тоқтала отырып еңбекке баулу, еңбек 
дағдыларын үйрету мен игеруге арналып, еңбексүйгіштік тәрбиелеуге қатысты 
пәндердің тақырыптарына шолу жасаймыз. 

Бастауыш мектеп – бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүретін 
ерекше құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан да бастауыш білім берудің 
алғашқы басқышы. Осыған орай, оқушыға белгілі бір көлемдегі білім, білік, 
дағдыларын меңгертумен бірге табиғат, қоршаған дүние туралы түсініктерін кеңейте 
отырып, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты 
талабы. Балаларды мәдениеттілікке кішкене күнінен бастап баулыған жақсы. 
Мәселен, баланы тазалыққа үйрету, ұқыптылыққа баулу (айталық, жатарда киімдерін 
іліп қою, ойыншықтарын орнына жинап қою, ойнағанда киіміңді былғама, беті – 
қолыңды жатарда жуып жат сияқты шаралар, т.б) арқылы ұқыптылық әдет болып, 
жас баланың бойына сіңе береді де, ол өскенде де әдепті, ұқыпты болады. 

Қоғамдық пайдалы еңбек жұмысына: бөлме өсімдіктерін күту, мектеп 
ауласындағы өсімдіктерді күту. Құстарға жем дайындау, жеміс-жидек жинауға 
қатысу.  

А.Эйнштейн «Адам естіп-білгені арқылы жетілмейді, еңбекпен іс-әрекет 
үстінде қалыптасады дегендей, еңбекке шұғылдану үстінде бала саусағының бұлшық 
еттері жан-жақты жетіліп, жазуға, сурет салуға, түрлі бұйымдар жасауға 
икемділіктері артады».   

Мектептің бастауыш сатысында көркем еңбек пәнінің басты мақсаты – 
оқушылардың еңбекке деген оң көзқарасын қалыптастыру. Бұл мақсат мынадай 
міндеттерді анықтайды: 

- көркем еңбек сабағында оқушылар жұмыс орнында материалдар мен 
құралдарды дұрыс орналастырып қоя білуге үйрету; 

- жұмыста қолданылатын материалдарды үнемді жұмсауға үйрету; 
- әртүрлі бұйымдарды дайындау барысында эстетикалық талғамын 

қалыптастыру, оларды құрастыруға және безендіруге үйрету; 
- сәнді-қолданбалы қолөнер туралы түсінік қалыптастыру. 
«Көркем еңбек» пәні арқылы білім беру мәнінің жаңа бағытына сәйкес еңбек 

іс-әрекеті негізінде оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру ескерілген. Бастауыш 
жасындағы балалардың әрекетінің бір түрі – еңбек. Еңбек әрекетінің мазмұны мен 
оған қойылатын талаптар балалардың жас шамасына қарай күрделене түседі. 

Педагог К.Жұмахан «Еңбекке баулу» пәнін оқыту әдістемесі бойынша 
топсеруен сабағының маңызы ерекше деп атап көрсетеді [8, 185 б.]. Бағдарламалық 
талапқа сай бастауыш сынып оқушыларымен еңбекке баулу сабақтары барысында 
пән мұғалімдері алдын ала құрылған күнтізбелік сабақ жоспары бойынша топ серуен 
сабақтарын ұйымдастыра білуі керек. Сабақ кестесі бойынша өтілетін қажетті 
техникалық түсініктерді, өндіріс орындарына байланысты қажетті техникалық 
түсініктерді, өндіріс орындарына байланысты қажетті білім негіздердін сынып ішінде 
өтілетін сабақта  толық түсініктер ала алмайды. Сондықтан, әдіскер-педагог қажетті 
еңбек білімдерінің кейбір тақырыптарында, тұратын жердің мүмкіндіктеріне 
байланысты топсеруен объектілерін белгілеп, дер кезінде ұйымдастырып отыруды 
дәстүрге айналдырып отыру керек екендігін көркем еңбек пәнінің бір қыры ретінде 
қарастырады. 

Бастауыш сыныптардағы «Көркем еңбек» пәні бойынша оқушылар еңбектің 
бастапқы әліппесімен танысып, олардың байқағыштығы, ой-өрісі, шығармашылық 
белсенділіктері артады. Кішкентай кезінен бастап жүйелі түрде еңбек 
тапсырмаларын орындауға, отбасындағы қажеттілікке көңіл бөлуге, төзімділікке 
үйренеді. 

1-4 сыныптың «Көркем еңбек» оқулығына талдау жасай отырып, 
этнопедагогикалық негізде еңбексүйгіштікке тәрбиелеумен оқу үдерісінде 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

23 
 

таныстыруға баса назар аударылып, арнайы сағат саны берілгенін айтуға болады. 
Оқулықта мәндік-ақпараттық мазмұнында авторлар ұлттық сипатымыз бен 
ерекшеліктерімізді ескере отырып, еңбекке баулитын тақырыптарды қамтығанын 
көреміз. Дегенмен, оқулықтарда еңбекке тәрбиелейтін тақырыптар ұлттық құндылық 
негізінде және берілген мәтіндер жан – жақты қарастырылмаған.  

Жалпы бастауыш білім беру мазмұнын талдай келе, төмендегідей қорытынды 
жасауға болады: 

- біріншіден, пәндер мазмұны еңбекке баулу мен жалпы еңбек дағдыларына 
бір жақты мән берген. Еңбек дағдылары негізінде еңбекке деген қажеттілік сипаты 
қарастырылмаған; 

- екіншіден, пәндер (бейнелеу өнері, еңбекке баулу) еңбек және өндіріс 
технологиясы материалдары ұғымдарымен түсіндіріледі; 

- үшіншіден, пәндерде арнайы (қосымша) жүктемеден тыс уақыт бөлінбеген, 
қажетті дағдылар оқу-тәрбие үдерісінде меңгерілу бағыты қарастырылмаған; 

- төртіншіден, бастауыш сыныптардан бастап еңбек тәрбиесі арқылы 
еңбексүйгіштікке уағыздайтын құндылық ретінде мән берілмеген. 

Бастауыш мектеп бойынша білім стандарты тұжырымдамасы, «Жалпы білім 
беретін мектептің бағдарламалары» (1-4 сынып үшін) және жаңа ұлттық негізде 
жазылған оқулықтар, әдістемелік құралдар оқу үдерісінде және сыныптан тыс 
уақытта жүргізілетін іс-шараларға жаңаша көзқарасты талап етеді. Білім мен 
тәрбиеге ұлттық мазмұн беру мәселесі тұрғысынан жасалған «Атамекен», «Кәусар 
бұлақ», «Елім-ай», «Мұрагер», «Жұлдыз», т.б. түрлі авторлық бағдарламалардың 
мақсаты – ұлттық тәлім-тәрбиені басшылыққа ала отырып, оқушылардың ұлттық 
санасы мен ойлау жүйесін қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, 
ұлттық ерекшеліктерді бойға сіңіруге, қазақ халқының этномәдениетін дәріптеп, 
насихаттауға жас ұрпақтың тәрбиелілік деңгейін көтеру. 

Еңбекке баулуды ұлттық өнермен, ата кәсіппен байланыстыра дамытатын: 
«Асыл мұра», «Салт-дәстүр», «Бабалар өсиеті», «Төрт түлік», «Зергер», «Құсбегі»,  
«Көкпар», «Бейнелер сыры», «Ою-өрнек», «Наурыз», т.б. бағыттары болды. Баланың 
жан дүниесін байытатын, жалпы дамуына әсер ететін ұлттық мұраны, халық 
дәстүрлері негізінде еңбексүйгіштікке тәрбиелеуде осындай бағдарламалардың 
алатын орны ерекше. 

Қазақ этнопедагогикасы мен писхологиясына байланысты орындалған 
зерттеулер мен ғылыми әдебиеттерге талдау жасау барысында қазақ отбасындағы 
балаларды еңбекке тәрбиелеу үдерісін жас және дара ерекшеліктеріне байланысты 
кезеңдерге  бөлуді Р.Қоянбаев, Қ.Ж. Қожахметова, Р.М. Пашаева, М.Құрсабаевтың 
еңбектерінен  көреміз. 

Жалпы еңбексүйгіштікке тәрбиелеуге жауапты ең алдымен отбасы сосын 
мектеп (оқу мен тәрбие, сыныптан тыс жұмыс). Қазақ халқы еңбек тәрбиесінің 
маңызын ерекше бағалап, жас ұрпақты еңбекті сүюге тәрбиеледі.  Даналығы түпсіз 
терең, тарихи шежіресі ұшан-теңіз халық: «Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті 
болар», «Еңбек – ырыстың бұлағы», «Еңбексіз өмір – тұл» деген мақалдарда халық 
өмірдің мәні, рақаты еңбекте екенін ұрпағына жеткізуге талпынады. 

Х.Арғынбаев «Қазақ отбасы» атты тарихи-этнографиялық зерттеу еңбегінде 
қазақ отбасындағы бала тәрбиесін жан-жақты мазмұндай келе, «қыз балалар 5-6 
жасынан бастап апаларынан, шешесінен, әжесінен және ауылдас әйелдерден, іс тігу, 
тамақ пісіру, үй жығу, үй тігу, киіз басу, өрмек тоқу, кесте тігу шеберлігін, үй жиып, 
кір жуу, ән салып, күй тарту, айтысу және қыз-келіншектерге тән басқа да әдет-
ғұрыптар мен жағымды қылықтарды үйренеді. Ер балалар да еңбекке ерте 
бейімделеді. Ауыл-үйдің ересек балаларынан, құрбыларынан, ағалары мен әкесінен 
шаруашылыққа қарап, еңбекке үйренумен қатар, әңгіме тыңдауға, ертегі, өлең, 
жұмбақ-жаңылтпаш айтуға, ән салуға машықтанады» деп жазды [9, 126 б.]. 
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Халқымыз ұрпақ алдында өзін өте жауапты санаған. Қазақтың ұлы қызметі – 
бала тәрбиелеу. Халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары төрт түлік малдың 
өнімдері мен егіншілікке, аңшылыққа тәуелді болғандықтан, ұрпағын 5-6 жастан 
бастап ынталандырып, қызықтыра отырып, жас ерекшеліктерін ескере отырып 
еңбекке тәрбиеленген. Даярлау 6 жастан 17 жасқа дейін созылады. Қазақ халқының 
қыз балаларға да ер балаларға да тән еңбек түрлері: 1-6 жасқа дейін лақ, қозы, 
бұзауларды өріске айдау, 7-15 жастағы балалар лақ-қозыларды, бұзауды өріске айдау, 
өрісте бағу, күту, жем-шөп дайындау, қораны тазалау, мал суару, отын жинауға 
көмектесу.  

Қыз бала еңбегіндегі айырмашылық үй-ішілік жұмыстарға үйретуден 
басталуы. Қыз балаларды ерте жастан тамақ дайындау, киім тігу, ет мүшелеу, т.б 
өнегелі салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды үйретіп, көрсетіп отырған. Қыз бала 
тәрбиесіне аналары көбірек көңіл бөлген. «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз 
өсер», «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» деген мақал-мәтелдер соның 
айғағы. Бойжеткен қыз бала қолөнердің түрлерін де меңгеруі тиіс деп саналған. 
Оларды киіз басу, сырмақ сырып, кілем тоқу, киім тігу, алаша тоқу, т.б сияқты қол 
еңбегіне даярлаған. Бұл еңбек түрлері талғампаздықты, икемділікті, 
шығармашылықты, төзімділікті талап ететіні белгілі. 7-15 жастағы ер балалар киіз үй 
жасайтын ағаштарды кесуге, оларды кептіруге, іріктеу мен жонуға араласады. Ал, 
осы жастағы қыз балалар киіз үйдің бау-құрлармен әшекейлеу, бояу түстерін таңдап, 
ою-өрнек салумен айналысады.  

Отбасы жағдайларында балалар өзіне-өзі және басқаға қызмет етуге де 
бейімделген. Өзіне-өзі қызмет ету – бұл балада еңбек дағдысының, еңбекті сүю 
дағдысының пайда бола бастауының бірінші қадамы. Бала өскен сайын олардың 
өмірде істейтін істері де алуан түрлі болады. Қазақтың дәстүрлі отбасы тәрбиесінде 
балаларға қатысты үй-ішілік жұмыстар: өзіне және өзінің киім кешегіне ұқыпты 
қарау, киімін жуу; үйді таза ұстау,үй өсімдіктерін күту; киім тігу, тоқу, кестелеу; ас 
дайындау, азық-түлікті сақтау; ауланы таза ұстау, бау-бақшаға қарау; отын дайындау, 
оны жинастыру; бауырларына қарау, күту. 

Балалардың мұндай міндеттерді игеруі, меңгеруі ата-аналардың көмегімен 
жүреді. Ата-аналар балаларды түз шаруасына, яғни, ауыл шаруашылығы еңбегіне 
тартуда бейімдеген басты жұмыстары: үй жануарларын бағу, күту, жемдеу, жаю, 
суару; атқа мінуге, ерттеуге, жүгендеуге, тұсауға үйрету; қойды жаюға, төлдетуге, 
бағуға, қырқуға үйрету; сиыр саууға, сүт пісіруге, май шайқауға; қора-қопсыны 
тазалау,  жер жыртуға, дән себуге, арам шөпті отауға; шөп шабуға, жинауға үйрету. 

Жас балаларды еңбекке баулу мен еңбекке үйретуде ата-ананың қолданар 
басты әдіс-тәсілдері: қызықтыру; үйрету; көмектестіру; машықтандыру; 
ынталандыру; жігерлендіру; қайрау; үлгі-өнеге болу; мысал келтіру; мадақтау; үлгі 
ету, т.б. 

Сондықтан, еңбексүйгіштікке тәрбиелеуде бала шыр етіп дүниеге келгеннен 
бастап, кемелденіп азамат болып қалыптасқанша отбасында, кейін мектептегі оқу-
тәрбие және тәрбие арқылы жүзеге асады. Мұнда жүргізілетін тәрбиенің басты 
мақсаты еңбексүйгіштік қасиеттер арқылы еңбекқор адам болуға дейінгі дағдыны 
қалыптастыруда маңызы зор.  

Соңғы кезде бастауыш мектептің алдына қойылып отырған міндеттер 
сыныптан тыс уақытта жүргізілетін іс-шараларға өзіндік әсер беріп отыр.  

Сыныптан тыс оқу-тәрбие жұмысында атадан балаға жалғасқан ұлттық 
мұраларды пайдалану мәселелері көптеген ғалымдардың еңбектерінде көрініс 
табады. Мысалы, Қ.Б. Жарықбаев, С.Қ. Қалиев, С.А. Ұзақбаева, К.Ж. Қожахметова, 
З.Әбілова, М.Х. Балтабаев, т.б. және т.б. бағдарламалары бүгінгі оқу-тәрбие үдерісін 
жандандыруға үлкен септігін тигізуде. 

Жалпы осы уақытқа дейін қолданылып келген сыныптан тыс тәрбие 
жұмыстарына: факультативтік сабақтар, үйірме жұмыстары, тәрбие сағаттары, 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

25 
 

бақылау-зертхана  жұмыстары, апталықтар, конференциялары, кештер, ертеңгіліктер, 
тарихи-аймақтану саяхаттары, байқаулар, сайыстар, маусымдық мерекелер т.б. 
жатады. Мектепішілік жарыс, сайыстар ұйымдастырып, оны қорытындылап, 
жеңімпаз оқушыларды марапаттап отыруда оқушылардың белсенділігін, сенімділігін 
арттырады, жасаған еңбектерінің нәтижесін көріп, еңбексүйгіштік қасиеті 
қалыптасады.  

Бастауыш мектептегі оқушылармен ұйымдастырылатын тәрбие жұмысының 
тағы бір жұмыс түрі сынып сағаты немесе тәрбие сағаты деп аталады. Сынып сағаты 
оқушылардың адамгершілік қасиетін қалыптастыруда, өнер саласындағы талғам-
тілектерін тәрбиелеуде, адамдар өмірінде кездесетін жағымды-жағымсыз мінез-
құлық нормаларына, олардағы дұрыс көзқарасты қалыптастыруға, елжандылық 
сезімдерін шыңдауда, еңбексүйгіштікке тәрбиелеуде сабақтан тыс өткізілетін тәрбие 
жұмысын ұйымдастырудың негізгі бір түрі болып саналады. 

Еңбексүйгіштікке тәрбиелеуді өнермен байланыстыра қарастырар болсақ, тек 
ұлттық құндылықтарды құрметтеуге қол жеткізетіндігіміз болжанбайды, сонымен 
қатар ұрпағымыздың ұлттық санасының қалыптасуына, ойлау жүйесіндегі ұлттық 
ерекшеліктерді жаңғыртуға, психологиялық-педагогикалық мүмкіндіктерді жүзеге 
асыру ескеріледі. 

Бастауыш сыныптарының қызыға да әсерлене атсалысатын жанры – ертегілер. 
Оның тәрбиелік мазмұны жан-жақты. Сондықтан да бастауыш сыныптар үшін 
мектептерде ертегілер бөлмесі ұйымдастырылады. Мектепте ұйымдастырылатын 
ертегілер бөлмесі әркім әсер алатындай әсем, мазмұнды, ғажап көріністермен 
безендірілуге тиіс. Ертегілер бөлмесінде ертегілерді айтып, көрсететін қуыршақ 
театры жұмыс істеуі тиіс. Әрине, қуыршақ театрының негізгі артистері 
балдырғандардың өздері болады. Ертегілер бөлмесінде ертегі айтып беру, 
балдырғандарға ертегі айтқызу, т.б. жұмыстары жоспарлы түрде ұйымдастырылады, 
жүргізіледі, талқыланады. Онда ертегілердің кейіпкерлерімен кездесу, ертегілер 
маскарадын өткізу ісі де қызықты өтеді. 

Еңбек тақырыбында жүргізілетін ойын тәсілдері, негізінен: сахналық, 
диалогтық жүйеде жүргізілді. Өйткені, этнопедагогиканың тәлім-тәрбиелік мол 
мұрасын терең түсініп, ықыласпен ұғыну үшін оқушылар ол құбылыстарды көзбен 
көріп, құлақпен естіп, басынан өткеру (өзі рөлде ойнау) керек.  

Этнопедагогика бойынша, оқушылармен жүргізілген ойындарды әсіресе, қазақ 
халқының спорттық ойындарын (аударыспақ, көкпар, тоғызқұмалақ) көрсету, үйрету, 
жаттықтыру, орындау тәсілдері арқылы қызықты жүргізу көзделді.  

Бастауыш сынып оқушыларын еңбекке баулудың нәтижесін арттыруда ұлттық 
педагогиканың қайнар бұлағы – халық ауыз әдебиеті жанрлары: мақал-мәтелдер, 
жұмбақтар, жаңылтпаштар, ертегілер, аңыздар, тыйым сөздер, еңбек дәстүрлері, 
рәсімдер, балаларға лайықтап айтылған өлең-өсиеттері баланың қиялын ұштап, еңбек 
туралы түсініктерін қалыптастырып, қиялын шарықтатып, еңбекке 
машықтандыратын тәрбие құралдары. 

Өткізілетін жұмыс түрлері жоспар бойынша жасалып, тәжірибе кезінде жүйелі 
әр түрлі формада өткізіліп отырады. Мұндай үйірме жұмыстарын тәрбие үдерісіне 
енгізу біздің алға қойған мақсат, міндеттерімізді шешудің бірден-бір құралына 
айналды. Осындай жұмыстарға араласа отырып, тәжірибе жүргізілген сынып 
оқушыларының белсенділігі артып, еңбек етуге ынталары артты, ұлттық мұралармен 
танысты, еңбексүйгіштік қасиеті дамыды. «Еңбек және ұлттық тағылым» атты 
факультативтік курс оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге асырылды.   

Осыдан келіп, бастауыш сынып оқушыларының еңбексүйгіштікке тәрбиелену 
арқылы:ұқыпты болуға тырысады;еңбекті бағалауды үйренеді;мақсат қоя біледі;тәні 
мен денесі шынығады;еңбек етуге қабілеті шыңдалады;намысқа 
тырысады;жігерленеді;өзіне сенімділігі қалыптасады;ой-өрісі дамиды;адамдармен 
қарым-қатынасы реттеледі;әсемдікке ұмтылады;өнерді құрметтейді; білімге, білуге 
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құштар;іскерлікке, кәсіпкерлікке бейім; елгезек; төзімді; жаман әдеттерден қашық 
болады;этномәдениеттік бағдары бар халықтық тағылыммен қаруланған тұлға болуға 
қалыптасады. 

Қазіргі заманғы оқыту мен тәрбиелеу дегеніміз, жас адам тұлғасын 
қалыптастыру үшін оған жоспарлы да мақсатты түрде әсер ету оның еңбекке деген 
білігі мен қабілетін дамыту, болашақ кәсіпті еркін таңдай білу. Бұл еңбексүйгіштікті 
қалыптастыру деген сөз. Ол үшін берік сенім, табиғат пен қоғам жайлы ғылым 
негіздерін терең біліп меңгермейінше еңбек ету мүмкін емес. Ғылыми көзқарасты 
қалыптастыру үдерісі неғұрлым дәлдікке, мазмұнының терең ақиқатына деген 
сеніміне негіздесе, онда еңбексүйгіштік қасиетте соғұрлым берік болады. Дүниені 
өзгертуге арналған белсенді іс-әрекет адамның сенімі мен негізі әлеуметтік 
дағдылары (қадір-қасиет) іскерліктерді меңгеру кезеңінде (әлеуметтену) 
қалыптасады.  

Ұлттық тәрбие – жайбарақаттылықты, немқұрайлықты көтермейтін өте 
күрделі көпжақты мәселлердің бірі. Үлттық тәрбие деңгейіне ұлттың болашағы 
тікелейй байланысты десек, артық айтылғандық емес. Өкінішке орай қазіргі таңда 
ұлттық тәрбиенің берілуі ақсауда. Сондықтан да, қоғамдағы моральдық ережелердің 
сақталуының төмен деңгейде болуы, құқық бұзушылықтың көбеюі жастарымыздың 
тәрбие мәселесінде келеңсіз жағдайлардың көрінісі болып отыр. Еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу арқылы тұлғаның бойында барлық адами қасиетті қалыптастыруға 
болатыны анық.  

Сондай-ақ, қалыптасқан еңбек тәрбиесінің патриоттық тәрбиемен тығыз 
байланыстылығына дәлел ретінде неміс халқының өз отандық өнімдерін дәріптеуге 
патриоттық тұрғыдан келуін алуға болады. Оларда немістік өнімдер, неміс 
тауарлары, неміс сапасы ұлтжандылыққа тәрбиелеуде жоғары деңгейде тұр. Осы 
ұстанымды біз өз практикамызда қолдансақ, артықшылық етпес еді. Бізді әлемге паш 
ететін жастар қазір өз елімізде білім алуды, өз елінің өнімдерін пайдалануды ұят 
санайды, шетел сәні, шетелдік өнімді пайдалану мәртебе саналады. Қазаққа тән 
құндылықтарды дәріптеу, ата кәсібімізді дамытуды ескеру қажеттілігімен қатар, өз 
ұлтымыздың деңгейін көтеретін, басқа елдерге мойындататын мамандарды 
даярлаудың көкейкестілігі туындауда. Мұндай үдерісті кіші мектеп жасынан 
бастаған дұрыс. Сондықтан ата-бабамыз қалдырған мұра: әдет-ғұрпымызды, салт-
дәстүрімізді, дінімізді, тілімізді, мәдениетімізді тәрбие үдерісінде негіз етіп аламыз. 

Этнопедагогика негізінде оқушыларды еңбексүйгіштікке тәрбиелеу мәселесі 
кешенді сипатта, сатылы түрде дамып отыру қажет, әрбір оқушының еңбек әрекеті 
мен шығармашылығы, белсенділігі, ізденімпаздығы қоғамдағы ғылыми-техникалық 
және әлеуметтік, экономикалық үдерістерді қалыптастырып дамуының факторы 
болып табылатынын баса айтқымыз келеді.  
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Кульбаева Б.С. 
ПРОБЛЕМА ТРУДОЛЮБИЯ В ОБЛАСТИ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 
В статье обширно описана проблема воспитания трудолюбия на основе 

этнопедагогики в образовательном процессе начальных классов учебного заведения. 
Были определены  качества и аспекты  по воспитанию учеников к трудолюбию 
опираясь на  историко-философские, педагогические основы. Рассмотрены 
программы и учебники по предметам начальной школы труд, изобразительное 
искусство, познание мира, родной язык, и др. которые воспитывают трудолюбие 
учеников.  

Ключевые слова: трудолюбие, приучение к труду, трудовое воспитание, 
воспитание трудолюбия, национальная традиция, национальная ценность, народное 
врспитание, воспитание трудолюбия на основе этнопедагогики. 

 
Kulbayeva B.S. 

UPBRINGING THE LOVE OF LABOR OF ETHNOPEDAGOGICAL 
PROBLEMS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article extensively describes the problem of educating hard work on the basis of 
ethnopedagogical in the educational process of elementary schools in education institutions. 
The quality and criteria of educating which rely on the historical-philosophical basis that 
can be achieved through hard work are determined. The programs and textbooks on the 
subjects of elementary schools such labor, visual arts, knowledge of the world, native 
language, etc., which educate the hard work of students were reviewed. 

Keywords: upbringing, attraction to work, labor education, upbringing the love of 
labor, national tradition, national value, national education, upbringing the love of labor on 
ethnopedagogical basis. 
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ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
БАҒЫТЫНДА ЖОБАЛАУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Аңдатпа. Соңғы уақытта білім алушыларды даярлауға қойылатын талаптар 

белсенді түрде өзгеруде. Осыған байланысты оқыту әдістемесінде жаңа 
әдістемелік жүйелер мен технологиялар пайда болды. Мақалада құзыреттілік 
тәсілді жүзеге асыру жағдайында ЖОО-да ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар пәнінде оқытудың интербелсенді әдістерінің бірі - жоба әдісін 
қолданудың теориялық негіздері ашылады және білім алушылардың жобалық іс-
әрекет тәжірибесін қалыптастыруды қамтамасыз ететін әдістемелік жүйені құру 
тәсілі сипатталады. Оқытушылардың жұмыс тәжірибелерінен жоба әдісін жүзеге 
асырудың мысалдары келтірілген. 

Тірек сөздер: құзыреттілік тәсіл, ақпараттық-коммуникациялық технология 
пәнін оқыту; интербелсенді әдістер, жоба әдісі, жобалық қызмет кезеңдері. 

 
Қазіргі заманғы білім беруді жаңғырту жағдайында бірінші орынға 

құзыреттілік көзқарасы шығады. Оған сәйкес түлек қазіргі заманғы жоғары оқу 
орнында (ЖОО) танымдық белсенділік, дербестік, бастамашылдық, шығармашылық 
қабілеттеріне ие болуы тиіс, ал оқытушы осы мақсатқа жету үшін білім берудің 
жоғары сапасын қамтамасыз ететін формаларды, оқыту және тәрбиелеу әдістерін 
қолдануы керек.  

Оқыту әдістерін белсенді және интербелсенді, пассивті деп бөлінеді. Соның 
ішінде баса көңіл аударылатыны - интербелсенді әдістер. Оқытудағы 
интербелсенділік деп оқу материалын меңгерту үдерісінде білім алушылардың бір-
бірімен және оқытушымен белсенді өзара әрекеттесуін айтамыз. Интербелсенді 
әдістер – оқу үдерісін ұйымдастыруға бағытталған және білім алушылардың өзара 
және оқытушымен қарым-қатынасы арқылы оқу материалын өз бетінше, 
бастамашылық және шығармашылықпен меңгеруіне жағдай жасайтын 
педагогикалық іс-әрекеттер мен тәсілдер жиынтығы [1]. 

Оқытудың интербелсенді әдістеріне жаңа білім алу үдерісінде оқушылардың 
өзара белсенді әрекеттесуі; сабақта жұмыс істеу барысында білім алушылардың 
дербестігінің жоғары үлесі; оқу ақпаратын саналы игеруі және зерделенген 
материалды рефлексивті ұғынуы; оқыту үдерісінде оқытушы мен білім алушылардың 
тең құқықтылығы (оқытушы білім көзі емес, оқу үдерісінің модераторы рөлін 
атқарады); оқытудың көрнекі құралдарын, таратпа материалдарын, электрондық 
ресурстарды, компьютерлік техниканы және т.б. кеңінен қолдану тән. 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

29 
 

Қазіргі таңда оқулықтарда, оқу-әдістемелік нұсқаулықтарда интербелсенді 
әдістердің көптеген түрлері сипатталған, олардың ішінде ЖОО-дарының 
тәжірибесінде кең таралғандары:  

- бейне және аудиоматериалдарды қолданатын интербелсенді дәріс;  
- тапсырмаларды смарт тақтаны, компьютерлік бағдарламаларды, 

қашықтықтан оқыту құралдарын және желілік ресурстарды пайдалана орындау;  
- аналогия, салыстыру және шығармашылық оқыту тәсілдерін қолданатын 

дәрісті визуализациялау; 
- теориялық материалмен жұмыстың топтық түрі; 
- саѕе-study (нақты жағдайларды талдау);  
- шағын топтарда жұмыс істеу;  
- жеке және топтық шағын жобалар (жобаларды қорғау);  
- шығармашылық оқыту тәсілдерін қолдану арқылы жұмыстың топтық түрі; 
- шығармашылық зертхана;  
- дөңгелек үстел;  
- дискуссия;  
- миға шабуыл;  
- кластер; 
- шағын-конференция;  
- стендтік баяндамаларды дайындау;  
- тренингтер;  
- экскурсия;  
- ойындар (рөлдік, іскерлік және т.б.);  
- сайыс, жарыстар және т.б. болып табылады [2]. 
Көрсетілген интербелсенді әдістердің барлығы ЖОО-да өзекті. Дей 

тұрғанммен, біз ақпараттық-коммуникациялық технология (АКТ) пәнін оқытуда 
білім беру міндеттерін шешу үшін білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру мақсатында жобалау әдісін қолдану мүмкіндіктерін көрсеткіміз келеді. 
Өйткені бұл пәннің ағылщын тілінде оқытылуы оқытушының әдістемелік өзгерістер 
енгізуін талап етіп отыр.   

Қазіргі заманғы білім беру үшін жобалап оқытудың өзектілігі оның көп 
мақсатты және көпфункционалды бағыттылығымен, сондай-ақ тұтас білім беру 
үдерісіне интеграциялау мүмкіндігімен айқындалады, оның барысында білім 
алушылардың жүйелі базалық білімі мен негізгі құзыреттілігін меңгерумен қатар 
тұлғаның көпжақты дамуы жүреді. 

Жоба - оқытушы арнайы ұйымдастырған және білім алушы үшін маңызды 
мәселені шешу бойынша білім алушылардың өз бетінше орындайтын, өнімді 
құрумен аяқталатын іс-қимыл кешені [3]. 

«Жоба» ұғымы дидактикалық мақсатқа жету үшін бір идеяны, белгілі бір 
бұйымды немесе өнімді жасауды жүзеге асыратын, жұмыс нәтижесі практикалық 
жазба, сызба немесе есеп түрінде көрсетілетін жұмыс дегенді білдіреді. Жобалау 
әдісі негізіне практикалық немесе теориялық бір мәселені бастан-аяқ қарастырып 
шығатын жобаның түпкі идеясын жүзеге асыру, бір нәтижеге қол жеткізу ісі жатады. 
Бұл тәсіл практикалық іздеу, зерттеу, таңдау тәсілдерінің кең спктрін пайдаланып, 
оған сыртқы факторлардың әсерін қарастыру болып табылады. Осындай жұмысты 
компьютердегі бағдарламалар арқылы орындау барысында білім алушылар алған 
білімін толық пайдаланып, өздері жаңа бастама, идея туғызады. Жобалау әдісін 
сауатты түрде қолдана білу үшін алдын-ала көп дайындалу, тұрақты түрде жобаны 
жетілдіру, толықтыру ісін жүргізе білу қажет. Жобалау әртүрлі типте – зерттеу, 
шығармашылық жұмыстар, практикаға бағытталған істер сияқты болып құрастырыла 
береді [4].  

Білім алушылардың зерттеу іскерліктерін қалыптастыру үшін жобалау әдісі 
белсенді қолданылады. Бұл әдісті Е.С. Полат қызмет өнімі түрінде ресімделген нақты 
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мәселе арқылы практикалық нәтижемен аяқталуы тиіс, дидактикалық мақсатқа қол 
жеткізу тәсілі деп түсіндіреді. Жобалау әдісі жобалық қызмет негізінде жүзеге 
асырылады, ол белгілі бір ретпен құрылған тәсілдердің жиынтығымен сипатталады. 
Білім алушы(біздің жағдайымызда білім алушы) үшін жоба - бұл өзінің 
шығармашылық әлеуетін барынша ашу мүмкіндігі [5]. 

Білім алушылардың кәсіби, әлеуметтік, шығармашылық тұлғасын 
қалыптастыру жолдарының бірі - жобалық-зерттеу қызметі. Дәл осы қызмет түрі 
білім алушыға өзінің шығармашылық әлеуетін ашуға, білімін, зерттеу қабілетін, 
дербестігін, белсенділігін, креативтілігін, өз қызметін стратегиялық жоспарлай білуге 
және күтілетін нәтижелерге қол жеткізуге, сондай-ақ ұжымда жұмыс істей білуге 
мүмкіндік береді. Жобалау - зерттеу қызметі, оны білім алушылар мен 
оқытушылардың оқу-танымдық, зерттеушілік шығармашыл қызметі ретінде 
қарастыруға болады. Оның жалпы мақсаты, бірыңғай әдістері, іс-әрекет тәсілдері бар.  
Жобалау қызметі мыналарды қамтиды: 

- проблеманы талдау; 
- мақсат қою; 
- оған қол жеткізу құралдарын таңдау; 
- ақпаратты іздеу және өңдеу, оның мәні мен синтезі;  
- алынған нәтижелер мен қорытындыларды бағалау. 
Жобаның барлық қатысушылары үшін маңызды қандай да бір мәселені шешу 

бойынша нәтижеге қол жеткізуге бағытталады. Жоба жасау білім алушылардың 
психофизикалық, адамгершілік және зияткерлік дамуына, қабілеттерін жандандыруға 
бағытталып, өзін-өзі анықтау, шығармашылық өзін-өзі іске асыру және үздіксіз білім 
беру үшін жағдай жасайды. 

Н.В. Матяш оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі ұстанымдарын талдау 
негізінде нақты шығармашылық жобалар білім алушыларға оқу қызметінің 
субъектілері ретінде елеулі әсер ететіні туралы қорытынды жасады [6]. 

Жобалық іс-әрекет дамыта оқыту әдістерінің бірі болып табылады, ол дербес 
зерттеу іскерліктерін әзірлеуге бағытталған, шығармашылық қабілеттерді және 
логикалық ойлауды дамытуға көмектеседі, оқу үдерісі барысында алынған білімді 
біріктіреді және өмірлік маңызды проблемаларға баулиды.  

Жоба топтық және жеке; практикалық-бағытталған; зерттеушілік; ойын; 
шығармашылық; ақпараттық болуы мүмкін. Жобалар бір оқу пәні немесе бір білім 
саласы шеңберінде іске асырылуы мүмкін, сондай-ақ пәнаралық болуы да мүмкін. 

Жобалық іс-әрекеттің мақсаты білім алушылардың әр түрлі пәндерді 
(интеграциялық негізде) оқып-үйрену кезінде алған дағдыларын, іскерліктері мен 
білімдерін тану және қолдану болып табылады. 

Жобалық қызметтің міндеттері: 
- жоспарлауға үйрету (білім алушы мақсатты нақты анықтай білуі, қойылған 

мақсатқа жету бойынша негізгі қадамдарды сипаттай білуі, мақсатқа жету үшін, 
жұмыс барысында шоғырлануы тиіс);  

- ақпаратты, материалдарды жинау және өңдеу дағдыларын қалыптастыру 
(білім алушы лайықты ақпаратты таңдай білуі және оны дұрыс пайдалана білуі тиіс);  

- талдау жасай білуі (креативтілігі және сыни ойлау);  
- жазбаша есеп жасай білуі (білім алушы жұмыс жоспарын құра білуі, нақты 

ақпаратты көрсете білуі, түсіндірмелерді ресімдей білуі, библиография туралы);  
- жұмысқа оң көзқарасты қалыптастыру (білім алушы бастамашылық ынта 

танытуы, жұмысты белгіленген жұмыс жоспары мен кестесіне сәйкес мерзімінде 
орындауға тырысуы тиіс) [7]. 

Жобалық қызметті ұйымдастыру ұстанымдары:  
- жоба орындау үшін қолайлы болуы тиіс;  
- жобаларды табысты орындау үшін қажетті жағдайлар жасау (тиісті 

кітапхананы, медиатекті және т.б. қалыптастыру);  
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- білім алушыларді жобаларды орындауға дайындауды жүргізу (жобаның 
тақырыбын таңдау үшін білім алушылардың уақыты болу үшін арнайы бағдар 
жүргізу, осы кезеңде жобалық іс-әрекет тәжірибесі бар білім алушыларды тартуға 
болады); 

- жоба жетекшілігін оқытушы тарапынан қамтамасыз ету - таңдалған 
тақырыпты, жұмыс жоспарын талқылау.  

- егер жоба топтық болса, әрбір білім алушы жобаны орындауға өз үлесін 
нақты көрсетуі керек. Жобаның әрбір қатысушысы жеке баға алады; 

- жоба бойынша жұмыс нәтижелерін қандай да бір нысанда міндетті түрде 
таныстыру. 

Мұның ішінде АКТ жабдықтарын жобалау мына қағидаларға сәйкес 
ұйымдастырылуы тиіс: 

- тұтастық қағидасы, нақты дидактикалық жүйенің дамуы мен қызмет етуін 
қамтамасыз ете отырып, оқыту мақсаттарын,  шарттарын, формаларын 
интеграциялық түрде ұсыну керек; 

- орындалу қағидасы, оқытудың бұл технологиясы бірімен педагогикалық 
ортаның ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту мақсатына жетуге кепілдік береді; 

- педагогикалық құрылымның сызықтық емес қағидасы, педагогикалық 
жүйелердің өзіндік ұйымдастыру мен өзіндік өзгерту, өзіндік реттеу тетіктеріне 
тікелей әсер ететін факторлардың орнын көрсетеді; 

- бейімделу қағидасы, оқушының жеке тұлғалық бағдарына негізделеді, оқу 
үдерісі ішкі үдерістерге бөлінеді, әрбір ішкі үдеріс нақты оқушының ерекшеліктеріне 
сай оның танымдық талабына жауап беретіндей қасеитке ие болу тиіс; 

- ақпараттың потенциалды қағидасы, қарастырылатын білімді жалпылай 
меңгеруге оңтайлы жағдай жасайды, ақпаратты оқушыға жеткізу үдерісі мұндай 
технологияны жасақтауды талап етеді [8].  

Жобалық қызметтің маңызды факторларына мыналар жатады:  
- міндеттерді шешу кезінде білім алушылардың уәждемесін арттыру;  
- шығармашылық қабілеттерін дамыту;  
- жауапкершілік сезімін қалыптастыру;  
- оқытушы мен білім алушылар арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынас 

үшін жағдай жасау [9]. 
Жобаның табыстылық көрсеткіштері мынадай критерийлер болып табылады:  
- білім алушылардың бағдарламаны меңгеру сапасы;  
- білім беруді жалғастыруға деген қажеттіліктің қалыптасуы;  
- оқу қызметін өз бетінше жүзеге асыруға қабілеттіліктің қалыптасуы;  
- білім алушылардың уәждемесі [10]. 
Жобаны бағалаудың үлгі критерийлері:  
1. Жобаның өзектілігі:  
- жұмыс практикалық немесе теориялық тұрғыда қаншалықты қызықты; 
- жұмыс қаншалықты жаңа болып табылады; 
- автор жұмыстың өзектілігін айқындады ма? 
 - жұмыс мақсаты, міндеттері анықталған ба? 
2. Теориялық және практикалық құндылығы: 
- зерттеу нәтижелері тәжірибеде қолдану идеясына (әлеуетті мүмкіндіктерге) 

жеткізілді ме; 
- атқарылған жұмыс белгілі бір ғылыми саладағы проблемалық теориялық 

мәселелерді шешеді немесе материалды егжей-тегжейлі пысықтайды; 
- автор жұмыста теориялық және практикалық маңыздылығын көрсете білді 

ме? 
3. Зерттеу әдістері: 
- қолданылған әдістердің орындылығы; 
- технологияны пайдалану әдісін сақтауы; 
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4. Жобалық жұмыс мазмұнының сапасы: 
- жұмыстың қорытындылары қойылған мақсаттарға сәйкес келуі;  
- жобаның бірегейлігі, қайталанбастығы;   
- жобада бөліктер, компоненттер бар, олардың әрқайсысында жұмыстың жеке 

жағы қарастырылуы;  
- жұмыста зерттеу аспектісінің болуы;   
- жұмыста даму болашағының болуы. 
5. Жоба өнімінің сапасы (презентациялар, сайт, ақпараттық дискілер): 
- көріністің қызықты түрі, бірақ іскерлік стиль аясында болуы;  
- логикалық, слайдтар, фотосуреттер және т.б. жүйелілігі;   
- материалдың нысаны идеяға сәйкес келуі;   
- мәтіннің оңай қабылдануы, грамматикалық қателердің болмауы, сөйлеу 

стилі. 
6. Жұмысты қорғау кезінде қатысушының құзыреттілігі: 
- жұмыстың мақсаты туралы, оның даму бағыттары туралы нақты түсінік, 

жұмысты және алынған нәтижелерді сыни бағалау;  
- баяндамашының қысқаша тезистерге, презентацияда ресімделген 

қорытындыларға сүйеніп түсіндіруі. 
- баяндамашының материалды анық, түсінікті баяндауы, аудиторияны 

қызықтыра алуы және жұмыстағы басты сәттерге назар аударуы;   
- баяндамашы сөз сөйлеудің уақыт шеңберіне төтеп беріп, жұмыстың негізгі 

мәнін ашып үлгеруі;  
- баяндамашының қойылған сұрақтарға жауап беруі немесе сұраққа жауап 

іздеудің ықтимал жолдарын анықтауы, дәлелдей алуы (егер сұрақ тікелей жасалған 
жұмысқа қатысты болмаса). Жобада топтық сұрақтар баяндамашыға ғана емес, 
жобаның қалған авторларына да қойылады [11]. 

АКТ пәні бойынша төмендегідей тақырыптарда жобалар ұсынуға болады: 
1. Әлемдік коммуникация құралдарын дамытудағы компьютерлік 

технологиялардың рөлі; 
2. Адам денсаулығына дербес компьютердің әсері; 
3. Дербес компьютермен жұмыс істеудің оқушылардың сүйек-бұлшық ет 

аппаратына әсері; 
4. Ноутбукпен, нетбукпен, қалта компьютерімен жұмыс істеу 

артықшылықтары мен кемшіліктері; 
5. Компьютердің адам денсаулығына кері әсерінен қорғау тәсілдері; 
6. Қазіргі адам өміріндегі компьютерлік технологиялардың маңызы; 
7. Қазіргі білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар; 
8. Заманауи технологиялар және олардың мүмкіндіктері; 
9. Сканерлеу және символдарды тануды қамтамасыз ететін жүйелер; 
10. Компьютерлік вирустардың түрлері және олардан қорғау әдістері; 
11. Менің сүйікті компьютерлік бағдарламам; 
12. Дүниежүзілік Интернет желісі: желіге қатынау және негізгі байланыс 

арналары; 
13. Сымсыз Интернет: оның жұмыс істеу ерекшеліктері; 
14. Интернетте іздеу жүйелерінің түрлері; 
15. Электрондық поштамен жұмыс істеу үшін әзірленген бағдарламалар; 
16. Интернеттегі ақпаратты қорғау жүйесі; 
17. Бұлтты технологиялар; 
18. Графикалық редактордың көмегімен графикалық ашықхаттар (открытки) 

жасау. 
Презентациялар (слайд) жасауға арналған жобалардың тақырыптары: 
1. «Есептеу жүйелерінің пайда болу тарихы» тақырыбына оқу құралын 

әзірлеу; 
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2. Информатика ғылым ретінде даму тарихы; 
3. Ақпараттық технологиялардың пайда болу тарихы; 
4. Қоғамды ақпараттандырудың негізгі кезеңдері; 
5. Кейс-технологиялар бағдарламалық жүйелерді әзірлеудің негізгі құралдары 

ретінде [12]. 
Жобаны 15 және одан да көп слайдтардан жасауға болады: 
1-ші слайд тақырыбы; 
2-ші слайд мақсаты мен міндеттері; 
3-ші слайд автор туралы мәлімет; 
4-14 слайдтар тақырыпты ашу; 
15-ші слайд жобаны көретіндерге тілек. 
Жобалау әдісін АКТ-ны оқытуда қолданудың бірнеше мысалдарын келтірейік.  
MS Excel бағдарламасын өткеннен кейін, «Сөзжұмбақ – өз біліміңді тексер» 

жобасын беруге болады. Жобаның атауы кездейсоқ таңдалмаған. Себебі, білімді 
тексеру үшін ғана емес, сөзжұмбақты жасап, оның жауаптарын білім алушылар 
енгізгенде, компьютердің жауаптарды бағалауын жасап шығуы қажет. Ұсынылған 
жобада MS Excel бағдарламасында сөзжұмбақтың макетін құрады, онда жауаптары 
енгізілетін әрбір ұяшыққа сәйкес формулаларды енгізуі қажет. Жоба түрі: 
практикалық бағытталған. 

Мақсаты: білім алушыларға қаріптермен және кестелермен жұмыс істеу 
дағдыларын пайдаланып, сөзжұмбақтар құру технологиясын өз бетінше меңгерту. 

Жоспарланған нәтиже: MS Excel кестелік процессорында тақырыптық 
сөзжұмбақты жасау және рәсімдеу.  

Пәндік-мазмұнды сала: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және кез 
келген білім беру пәні. Ұзақтығы: екі сабақ.  

Жоба барысы:  
- сөзжұмбақ үшін сұрақтар тақырыбын анықтау;  
- материалды іріктеу, оны талдау және жауаптарымен сұрақтар құрастыру;  
- қағазда сөзжұмбақ макетін жасау;  
- MS Excel кестелік процессорында сөзжұмбақ макетін жасау, сұрақтарын 

жазу, сөзжұмбақ жауаптарын есептейтін формулаларды жазу, жауап енгізілетін 
ұяшыққа курсорды апарғанда сұрақтар шығатын жанама ақпарат (ескертпе, 
примечание) жасау.  

- оқытушыға жұмыс нәтижелерін ұсыну. 
Жобаны орындау барысында оқытушының рөлі білім алушылардың өзіндік 

танымдық, шығармашылық-тәжірибелік қызметін ұйымдастырудан тұрады. Олар 
көмекке жолдастарына жүгіне алады. Көмек беруші оған жүгінгеннен кем емес көмек 
алады, өйткені оның білімі өзінің досына түсіндіргенде бекітіледі. 

«MS Access-те деректер базасын құру және жұмыс істеу негіздері» тақырыбын 
оқу барысында жобалау әдісін қолдануға болады. Жобаны орындау бойынша 
тапсырманы қою білім алушылардың алдында MS Access-те мәліметтер базасымен 
жұмыс істеу бойынша бірінші сабаққа қойылады. Жоба бойынша жұмыс 5 кезеңде 
жүзеге асырылады: мотивациялық, ақпараттық, операциялық, презентациялық, 
бағалау. 

Мотивациялық кезеңде еркін пікірталас барысында білім алушылар деректер 
базасымен (соның ішінде объект туралы көрнекі-иллюстративті, дыбыстық 
ақпаратты қамтитын) жұмыс істеу және құру іскерлігін меңгеру қажеттілігі туралы 
қорытындыға келеді, өз жобасының тақырыбын талқылайды және таңдайды. 

Ақпараттық кезеңде болашақ жобаларды қорғау, қажетті материалдарды 
жинау, сондай-ақ MS Access бағдарламасындағы білімді, іскерлікті, жұмыс 
дағдыларын меңгеру жүргізіледі. Операциялық кезеңде білім алушылар жобаларды 
әзірлейді, қорғау сөзі мен презентациясын дайындайды, ал оқытушы жеке және 
топтық кеңестер өткізеді. 
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Презентациялық кезең сабақтарда жүзеге асырылады. Бағалау кезеңінде білім 
алушылар ең қызықты және пайдалы әзірлемелерді бөліп, ұсынылған жұмыстарды 
жақсарту бойынша тілектер айтады. 

Сонымен қатар, білім алушылардың өзіндік жұмысына «Сүйікті кітап желісі 
бойынша бейнеролик» атты жоба жасауды ұсынуға болады. Бұл жобаның мақсаты – 
білім алушылардың оқитын мамандығы мен АКТ пәнін интеграциялау негізінде 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарының көмегімен өзінің сүйікті 
кітабын жарнамалайтын жобалық өнім (бейнеролик) құру. 

Жобалау бойынша жұмыс барысында білім беру, тәрбие және дамыту 
міндеттері шешіледі: 

- Білім беру – білім алушыларды жобамен жұмыс істеу алгоритмімен, жоба 
құрылымымен, жоба түрлерімен және жобалық өнімдермен таныстыру; сөйлеу 
дағдыларын қолдануды үйрету; Power Point бағдарламасында жұмыс істеу қабілетін 
кеңейту және тереңдету; 

- Дамытушылық – білім алушыларда ақпаратпен жұмыс істей білуді 
қалыптастыру – ақпаратты әр түрлі формада және әр түрлі тәсілдермен табу, талдау, 
басқару, біріктіру, бағалау және құру, сонымен қатар жобамен жұмыс істеу 
барысында оқытушымен қарым-қатынас жасаудың коммуникативтік дағдыларын 
дамыту; 

- Тәрбиелілік – білім алушылардың бойында оқу мәдениетін қалыптастыру, 
оқылған материалдарға өз пікірін және қарым-қатынасын айта білу, қарым-қатынас 
мәдениетін тәрбиелеу, басқалардың пікіріне құрметпен қарау, жобалардың 
нәтижелерін талқылау кезінде төзімділікке тәрбиелеу. 

Жоба бойынша жұмыс 3 апта жүргізіледі және 5 кезеңге бөлінеді – дайындық 
кезеңі, жоспарлау кезеңі, зерттеу, жобаны іске асыру және ұсыну кезеңдері. 

Дайындық кезеңінде оқытушы ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалана отырып, өзінің сүйікті кітабының желісімен бейнеролик 
құруға итермелейтін проблемалық жағдай жасайды. Ол үшін оларға тапсырманы 
орындау ұсынылады – өздерінің бір сүйікті кітаптарын шектеулі уақытта (3 минуттан 
аспайтын) жарнамалау.  

Білім алушылар жарнамалық мәтінді жасау үшін ақпаратты іріктеу және оны 
жарнама форматына көшіруі қажет. Сондай-ақ, білім алушылар өз әңгімесіне 
кітаптың мазмұнымен байланысты жарқын бейнелерді жасау үшін фильмнен немесе 
бейнелерден алынған фотосуреттерді қосуға болады.  

Жоспарлау кезеңінде оқытушы білім алушыларға жобаға (бейнероликке) 
қойылатын талаптарды және онымен жұмыс істеу кезеңдерін іске асырудың жалпы 
мерзімдерін әзірлейді және ұсынады. Білім алушылар жұмыс істейтін туындыны 
таңдайды, жобамен жұмыс істеу мерзімдерімен және оған қойылатын талаптармен 
таныстырылады. Әрбір топ өз жобасымен жеке жұмыс жоспарын жасайды, жобаны 
жасау уақыттарын анықтайды. 

Зерттеу кезеңінде жобалау қызметінің стратегиясын құру жүреді. Қызметтің 
нәтижесі - білім алушылардың деректер мен белгілі білімдерді талдау үдерісінде, 
сондай-ақ проблеманы және оның аналитикалық негіздемелерін қалыптастыру 
барысында туындайтын жобалау міндетін қою болып табылады. Білім алушылардың 
санасында жобалық есептің бейнесі белгіленеді, іздеудің соңғы мақсаты анықталады. 
Бұл іс-әрекеттер білім алушыларда жобалық іс-әрекет уәждерін қалыптастырады 
және өмірде туындайтын мәселелерді қойып, шеше білу және қоғамға пайдалы болу 
қажеттілігін сезінеді. Бұл кезеңде білім алушылар бейнеролик жасау үшін қажетті 
ақпаратты жинайды. Таңдалған туындыны немесе оның бөліктерін қайта оқиды, 
аттас фильм болса қайта қарап шығады. Интернеттен бейнероликке қажетті 
фотосуреттер, музыкалық сүйемелдеуді және презентация дизайнын таңдайды. 
Оқытушы туындаған мәселелер бойынша білім алушыларға кеңес береді. Осы 
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кезеңнің нәтижесі барлық қажетті ақпаратты жинайтын жобаның жеке бумасы болып 
табылады. 

Жобаны іске асыру кезеңінде білім алушылар жобалық қызметті шешу 
құрылымын қалыптастыруды көздейді, жобаның жеке бумасынан ақпаратты іріктеу 
және талдау жүргізеді. Қызметті талдау негізінде жалпы ойды, әр түрлі тәсілдерді 
пайдалану кезінде жобалық әрекеттердің реттелген жиынтығына өзгерту жүргізіледі 
және оны іске асыру басталады. Ұсынылған ұсыныстар мен талаптарды ескере 
отырып, Power Point ортасында бейнеролик жасайды. Білім алушылар басқа 
бейнеролик жасау бағдарламалық орталарын таңдай алады. Осы кезеңде қызмет 
объектісіне түзету жасалады, іс жүзінде ойдың нақтылығы, жобалық шешімдердің 
орындылығы тексеріледі. Білім алушылардың өзіндік жұмысын тапсыру кезінде 
оқытушыға әрбір топ өз жұмыстарының нәтижесін ұсынады, өз бейнероликтерінің 
мазмұны мен безендірілуін, алынған ескертулер мен ұсыныстарға сәйкес түзетеді. 
Оқытушы білім алушыларға туындаған мәселелер бойынша кеңес береді, жоғарыда 
белгіленген талаптарға сәйкес өз ескертулері мен тілектерін айтады.  

Білім алушылардың жобаны қорғауы жобаны ұсыну кезеңінде жүргізіледі. 
Осы кезеңде нақты талаптарды ескере отырып жұмыс нәтижелерінің оқу және 
танымдық маңыздылығын көрсету, проблеманы шешу тәсілінің ұтымдылығын 
негіздеу, жобаны ұсыну маңызды болып табылады. Білім алушылар (шағын топтар) 
өз жобаларын ұсынады – бейнеролик көрсетеді, өз жетістіктерін, сәтсіздіктерін және 
себебін талдайды, сұрақтарға жауап береді. Қорғауға қатысқандардың барлығы әрбір 
топтың жобасын бағалайды, соның негізінде үздік жобалар таңдалады. Оқытушы 
нәтижені шығарып, топтың білім алушыларын бағалайды. Барлық алынған 
нәтижелер негізінде жоба нәтижелерінің талдамалық анықтамасы жасалады, онда 
табыс пен сәтсіздіктің себептерін талдайды, осы жобаға қатысушылар үшін тілектер 
мен ұсыныстар айтылады. 

Тапсырманы орындау барысында білім алушылар кітапты жарнамалау емес, 
оның мазмұнын қайта табу деген қорытындыға келеді. Тапсырманы орындап, 
талқылағаннан кейін білім алушылар өз жұмысында ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалану қажет деген қорытындыға келеді. Кітап желісі бойынша 
қысқа бейнеролик жасаудың негізгі міндеті кітап туралы айту, топ білім алушыларін 
сол кітапты оқуға қызықтыру. 

Аталған мысалдар арқылы АКТ пәнін оқытуда жобалаудың негізгі қырлары 
анықталады, әсіресе: 

- эталондық модельге бағдарланған оқыту мақсаты мен міндеттерін 
айқындау; 

- тақырыптық  ақпаратқа логикалық – мазмұндық талдау; 
- көзделген мақсатқа жетуге кепілдік беретін барлық оқу әрекеттерін 

бағдарлау, дидакикалық мәселенің толық шешу; 
- процедуралық тапсырмаларды, операциялық тапсырмаларды, бағдарлау 

есептерін, таным алгоритмдерін жобалау, білім алушы қызметін берілген 
көрсеткіштер бойынша (интеллектуалдық, операциялық, құнды-мағыналық, 
нормативтік) бағалауды жүзеге асыру; 

- оперативті кері байланыс, оқыту нәтижелерін ағымдық және қорытынды 
бағалау, жеке-тұлғалық дамуын, пәндік ақпаратты  меңгеруін іске асыру. 

Алынған нәтижелер шығармашылық жобалауды оқыту үдерісіне әдіс ретінде 
енгізу білім алушылардың тұлғалық әмбебап оқу іс-әркеттерін қалыптастырады деген 
болжамды тұжырымдауға негіз береді. 

Жобалау әдісін оңтайлы қолдану білім алушылардың негізгі құзыреттіліктерін 
қалыптастыруға, оларды өмірдің нақты жағдайларына дайындауға, өз білімдерін 
қолдана білуге ықпал етеді.  
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Абдыкеримова Э.А., Кощанова Г.Р., Медешова А.Б. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В последнее время активно меняются требования к подготовке специалистов в 
вузе. Связи с этим в педагогике высшей школы появились новые методические 
системы и интерактивные технологии. В статье раскрываются теоретические и 
практические основы применения проектного метода, как один из интерактивных 
методов обучения в обучение дисциплины «Информационные коммуникационные 
технологий». Рассматривается роль и важность проектного метода в процессе 
компетентностно-ориентированного обучения и описывается способ создания 
методики формирования проектной деятельности студентов. Приводятся примеры по 
теме. 

Ключевые слова: компетентностный подход, информационно-
коммуникационная технология; интерактивный метод, проектный метод, этапы 
проектной деятельности. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

37 
 

Abdykerimova E.A., Koschanova G.R., Medeshova A.B. 
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE PROJECT METHOD IN 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE DIRECTION OF IMPLEMENTING A 
COMPETENCE APPROACH 

In recent years, actively changing requirements for the training of students. In this 
regard, new methodological systems and technologies have appeared in the teaching 
methodology. The article reveals the theoretical foundations of the project method-one of 
the interactive methods of teaching at the University in the subjects of information and 
communication technologies in the implementation of the competence approach and 
describes the method of creating a methodological system that provides the formation of 
the experience of project activities of students. From the experience of teachers are 
examples of the project. 

Keywords: competence approach, information and communication technologies; 
interactive method, project method, stages of project activity. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН КІРІКТІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ХИМИЯЛЫҚ - ТІЛДІК БІЛІМ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аңдатпа. Мақалада химиялық тілдің маңызды функциясы, шетел тілін 

кіріктіріп оқыту жағдайында оқушылардың тіл білімін, біліктілігі мен дағдыларын 
қалыптастыру мен дамытудың әдістемелік принциптері қарастырылған. Жетінші 
сыныптың химия сабақтарында бастапқы түсінікті қалыптастыру барысында 
көптілді оқытудың практикалық әдісі мен оны қолдану әдістемесі келтірілген. 

Тірек сөздер: химиялық тіл, оқыту тілі, шетел тілі, дәйекті аударма, кодты 
ауыстыру, көрнекілік қолдау. 

  
Көптілді мәселесі Қазақстан елі ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған өзекті 

мәселелерінің бірі. Елбасы Н.Назарбаев көптілді білімді дамытуға назар аударып 
"Еліміздің маңызды құндылықтарының бірі және артықшылықтары – көп ұлттық пен 
көптілдік" деп көрсеткені белгілі. Елбасы жүктеген тапсырмаларға сәйкес Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасында 2020 жылға қарай "Барша Қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін 
95% және 25% ағылшын тілін меңгеру тиіс" делінген. Осы орайда үш тілде (қазақ, 
орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін көптілді оқыту бағдарламасын іске 
асыруды қажет етеді [1].  

Білім беру үдерісінің негізгі міндеттері қоғамды одан әрі дамыту үшін іс-
әрекеттің құралдары мен тәсілдерін бере алатын тұлға мәдениетін қалыптастыру 
болып табылады. Тұлғаны қалыптастыру бойынша педагогикалық іс-әрекет оқыту 
мен тәрбиелеуді қамтиды. Оқыту - білім беру мен игеру, дағдыларын қалыптастыру, 
танымдық іс - әрекеттін дамыту, дүниетанымды тәрбиелеу мен қалыптастыру 
үдерісін қарастырады . 

Заманауи білім беру бағдарламасы шетел тілін оқу үдерісіне енгізу идеясын 
жүзеге асыру мен байланысты дәстүрлі оқыту әдістемесін өзгертуді қажет етеді. 
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Тіл білімінде тілдер табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи тіл бұл 
күнделікті өмірдің тілін білдіреді, ол адамдардың ой – пікірлерін білдіру және 
адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы ретінде қызмет етеді [2]. 

Жасанды тіл бұл – кез келген белгілі бір қажеттіліктер үшін адамдар жасаған 
тіл. 

Химиялық тіл – адамзаттың жаратылыстану ғылымының маңызды бөлігі, 
сонымен қатар жасанды тіл болып табылады. 

Жұмыстар [3; 4; 5] авторлары химиялық тіл ретінде химиялық терминология 
жүйесін, белгілерді, номенклатураны, оларды жазу, жобалау, түрлендіру, түсіндіру 
және жұмыс істеу ережелері деп түсінеді. 

 Химиялық тілдің маңызды функциясы ретінде авторлар [3; 4; 6] мыналарды 
қарастырады. 

1. Ақпараттық – нақты химиялық объектілер туралы химиялық ақпаратты 
және олардың түсініктерін, фактілерін, заңдарын, теорияларын қолдану үдерісінде 
жүзеге асырылады; 

2. Танымдық – химиялық білімнің барлық кезеңдерінде химия негіздерін 
оқып-үйрену, химиялық ақпаратты беру, қабылдау, оқыту, сақтау, түрлендіру кезінде 
іске асырылады; 

3. Тәрбиелік – әлемнің салыстырмалы түрде жергілікті химиялық бейнесін 
қалыптастыруда, әлем туралы дұрыс ғылыми түсінік қалыптастыру және әр түрлі 
сипаттағы тапсырмаларды шешуде қолданылады (мәдени, экологиялық, 
экономикалық, эстетикалық, валеологиялық және т.б.); 

4. Дамытушылық – шығармашылық белсенділікке қабілетті интеллектуалды 
және мәдени дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелерін шешуде іске 
асырылады; 

5. Жалпылау – бұл химиялық нысандар туралы нақты эмпирикалық 
деректерден жалпыланған ұғымдарға, абстрактілі белгілерге, ақпаратпен 
толтырылған терминдер мен атауларға көшу кезінде қолданылады; 

6. Жүйелеу – химиялық нысандар туралы білімді жетілдіру үдерісінде жүзеге 
асырылады (мысалы, абстрактілі - идеалды белгілерді қолдану); 

7. Интегративті - әртүрлі химиялық ақпараттарды қысқаша және сыйымды 
біріктіру және синтездеу үдерісінде іске асырылады. 

 Химиялық тілді оқып және қолдану барысында келесі әдіснамалық 
принциптерге сүйенуді қажет деп [4] есептейді:    

1)  химиялық тілдің нақты химиялық нысандар мен тығыз байланысын; 
2) химиялық тіл мазмұнының барлық компоненттерін зерттеудің тұтастығын; 
3)  тарихи; 
4)  химиялық тілдің көп кезеңді қалыптасуын; 
5) оны зерттеу мен қолданудың көпдеңгейілігін; 
6) нақты нысандарды химиялық тіл мен сипаттауда жалпы және жеке, сапалық 

және сандық, формалық және мазмұндық, абстрактілі және жалпылама біріктіру; 
7)  химиялық тіл мен химиялық білім бірлігі. 
Авторлар [6] пікірі бойынша оқушылардың сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыруды химия сабағының алғашқы кезеңінен бастау керек. Бұл қоршаған 
әлемде болып жатқан құбылыстар және олардың бір - біріне түрленулері, заттар 
туралы білімді игеруді және жинақтауды қамтамасыз етеді. Осы мақсатқа жету үшін 
авторлар арнайы әзірленген тапсырмаларды ұсынады. 

Жұмыс авторлары [3]  химияны оқыту мен тәрбие беруде ғылым тілін саналы 
түрде пайдалану мәселесін қарастыра отырып, химиялық тілдің негізгі компоненті 
ретінде химиялық белгілердін мазмұнын ашып көрсету қажеттілігін алға тартады. 

Химияны оқыту үдерісінде оқушылардың тілдік мәдениет элементтерінің 
қалыптасуы химия пәнінің негізгі міндеттерімен және әлеуметтік тапсырыспен 
анықталады. 
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Химияны оқыту үдерісінде тіл мәдениетінің элементтерін қалыптастыру 
әдістемесінің ерекшелігі келесі әдістерге негізделеді: химиялық тілді оқу тілі мен 
біріктіру; химиялық тілді шетел тілімен біріктіру; оқу тілі мен шетел тілдерінде 
химиялық білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

Химияны оқыту үдерісінде тіл мәдениетінің элементтерін қалыптастыру 
үдерісін жүзеге асыруда, ең алдымен, оқушыға химия пәнінен білім және сонымен 
қатар тіл мәдениетінің элементтерін қалыптастыру қажет. Тіл мәдениеті элементтерін 
қалыптастыру және оларды шетел тілімен біріктіруді жүзеге асыруды химия пәнінің 
алғашқы сабақтарынан бастау керек. 

Химиялық тілді шетел тілімен біріктіру оқушыларда келесі дағдыларды 
дамытуды көздейді [7]: 

1) химиялық элементтерді, заттарды, ұғымдарды, терминдерді, химиялық
 ыдыстарды оқу тілінде және шетел тілдерінде атауға; 

2)  терминдерге шетел тілдерінде де, оқу тілінде де анықтама беру; 
3)  зат атауларын оқу тілінде және шетел тілдерінде құрастыру; 
4) химиялық ұғымдарды, терминдерді оқу тілінде және шетел тілдерінде 

дұрыс қолдана білу.  
Жалпы білім беретін мектеп сыныптарында химияны көптілді оқытудың 

әдіснамалық негізі тұжырымдамалық ережелер мен теориялық модельден, жетекші 
қағидалардан, идеялардан, ерекше әдістемелік әдістер жүйесінен, сондай-ақ 
нәтижелерді бағалаудың интегративті әдістемесінен тұрады. 

Химиялық тілді қалыптастыру және оны шетел тілімен біріктіру әдістемесін 
қолдануды, 7 сыныпта химия сабақтарында алғашқы химиялық түсініктерді оқып-
үйрену кезінде басталуы керек. Көптілді химияны оқытуда практикалық әдістердің 
бірнеше топтары бөлінеді: дәйекті аударма, көптілді контекстті ауыстыру, кодты 
ауыстыру және т.б [8]. 

Химия пәнін оқыту үдерісінің ең бірінші сабақтарынан бастап  "дәйекті 
аударма" әдістемелік тәсілін қолдануға болады. Себебі бір мезгілде оқу тілінде білім 
қалыптастыра отырып, оны шетел тілінде де меңгеруге мүмкіндік береді. Мысалы, 
жетінші сыныпта "Таза заттар және қоспалар" тақырыбын оқыту барысында 
оқушылар оқу тілінде  жаңа ұғымдармен танысады, тақырыптың мазмұны  
оқушыларға жеңіл болғандықтан және бұл тақырыпты оқытуда көптеген көрнекі 
материалдар қолдануға болатын болғандықтан  шетел тілін кіріктіріп оқыту қиынға 
соқпайды.  

Мысалы:  
Таза зат – чистое вещество – pure substance; 
Қоспа – смесь – mixture; 
Біртекті қоспа – однородная смесь – homogenous mixture; 
Әртекті қоспа – неоднородная смесь – heterogeneous mixture; 
Сүзу – фильтрования – filtration; 
Тұндыру – отстаивание – upholding; 
Буландыру – выпаривание – evaporation; 
Оқушылардың алдыңғы алған тіл білімдеріне сүйеніп, химия білімі мен тіл 

біліктілігін қалыптастыруға мүмкіндік туады және оқушылардың химия саласындағы 
шетел сөздерінің сөздік қоры біртіндеп қалыптасады және кеңейтіледі. 

Химиялық белгілерді оқу кезінде олардың атауларының ана тілінен және 
керісінше дәйекті аудармасын қолдануға болады.  

Терминдер, анықтамалар туралы білімді қалыптастыруда терминнің 
мағыналық жағына, оның транскрипциясына көп көңіл бөлу қажет. Бұл кезеңде де 
дәйекті аударма әдісінің маңызы зор. Мысал ретінде жетінші сыныпта физикалық 
және химиялық құбылыстарды оқыту әдістемесін қарастыруға болады.  
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Кесте 1 – Физикалық және химиялық құбылыстар 
Дәйекті аударма: 
Құбылыс - заттардың 
түрлі өзгерістерге 
ұшырауы. 
 
Физикалық құбылыс - бұл 
заттардың бір физикалық 
күйден екіншісіне жаңа 
заттар құрылмай ауысатын 
құбылыс. 
 
Химиялық құбылыс-бір 
немесе бірнеше жаңа 
заттар түзілетін құбылыс. 

Последовательный 
перевод: 
Явление – различные 
изменения 
происходящие с 
веществами. 
Физическое явление – 
это явление при котором 
вещество переходит из 
одного физического 
состояния в другое без 
образования новых 
веществ. 
Химическое явление – 
это явление при котором 
образуется одно или 
несколько новых  
веществ. 

Consecutive translation: 
The change is the 
variation of matter. 
 
Physical change is which 
a substance changes from 
one physical state to 
another but no new 
substances are formed. 
 
Chemical change in which 
one or more new 
substances are formed. 

 
 Бұл химиялық терминнің мазмұнын жақсы меңгеруге  ықпал етеді, сондай-

ақ химиялық ақпарат пен термин арасында байланыс орната білуді дамытады.  
 Дәйекті аударма әдісін мәтіндермен жұмыс істеу кезінде көп тілге негіздей 

отырып, оқушыларды тақырыпты жақсы меңгеруге және шетел тілін ғылыми тілде 
үйренуіне көмегін тигізеді. Сабақ барысында тақырыпқа негізделген мәтіндермен 
жұмыс кезінде көптілде меңгеру үшін, мәтіндерді түсініп оқу және сөздіктерді 
пайдалана отырып, шетел тіліне аудару. Бұл оқушылардың пәнді көптілде меңгеруіне 
көмектеседі және шетел тілін ғылыми тілде үйренуіне септігін тигізеді. 

Жаңа терминді оқып - үйрену кезінде оқытушы шетел тілдерінде анықтамасын 
береді және оны бірден оқу тіліне аударады немесе оқушыдан оны орындауын 
сұрайды.  

Оқу тілінен шетел тіліне аударғанда сөздердің дұрыс айтылуына назар аудару 
керек, өйткені сөз тек мағынасы мен грамматикалық жақтарынан ғана емес, сонымен 
қатар фонетикалық жағынан да назар аударуды қажет етеді. 

Мысалы:  
1. Оттек – кислород – оxygen [‘ɔksɪdʒәn];                  
2. Сутек - водород - hydrogen [‘haɪdrɪdʒәn];                  
3. Көміртек - углерод - carbon [‘kɑ:bәn];                  
4. Валенттілік - валентность - valence [‘veɪlәnsɪ];                     
5. Қосылыс - соединение - сompound [‘kɔmpaund].                     
Химия пәнін көптілділікті кіріктіріп оқыту әдістемесінде көрнекілік қолдау 

әдісі жиі қолданылады. Бұл мәтіндермен жұмыс жасау кезінде және көптілді қарым-
қатынас барысында табиғи нысандарға немесе олардың суреттеріне шетелдік атауды 
жазуды қамтиды. Бұл әдіс кодты ауыстырумен біріктіріледі, содан кейін қолтаңба бір 
уақытта үш тілде- оқу тілі мен шетел тілдерінде нысанды атауын қамтиды. 
«Көрнекілік қолдау» әдістемелік әдісі білімде формализмді болдырмауға, химиялық 
тілдің нақты химиялық нысандармен тығыз байланысы принципін ұстануға 
мүмкіндік береді. 

«Көрнекілік қолдау» әдісі үш тіл жүйесінде тұжырымдаманың қалыптасуын 
қамтамасыз етеді. «Көрнекілік қолдауды» кез-келген оқыту әдістерінде (әңгіме, 
сұхбат, түсіндіру, жаттығу орындау, зертханалық немесе практикалық жұмыстарды 
орындау, дидактикалық ойын және т.б.) жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде 
қолдануға болады. 
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Мысалы, 7-сыныпта: «Қышқылдардың химиялық қасиеттері» тақырыбында 
зертханалық тәжірибе жасау кезінде оқытушы химиялық шыны ыдыстарды 
(сынауық, колбалар, стақан, құйғыш, өлшеуіш цилиндр және т.б.) көрсетеді, сонымен 
қатар оның шетел тілдеріндегі атауымен этикеткалары үш тілде беріледі. 

Мысалы:  
 

                         
Сынауық                                Стақандар                                Колба 
Пробирка                                 Стаканы                                  Колба 
Тest – tube [test] [tu:b]            Beakers [‘bi:.kәr]           Flask [flᴂsk] 
 
 

                    

 
Өлшеуіш цилиндр                 Буландыру табақшасы            Құйғы 
Мерный цилиндр                   Выпарная чашка                     Воронка                                                           
Measuring cylinder                  Evaporating dish         Funnels [‘fᴧn.әl] 
 [‘meᴣ. әr][‘sɪl.ɪn.dәr]               [ɪ' vᴂp.әr.eɪt] [dɪʃ]                           

 
Сурет 1 – Химиялық ыдыстар 

 
Бұл әдіс оқушыларға химиялық құралдардың атауларын үш тілде оңай 

меңгеруге мүмкіндік береді.  
Химиялық тілді қалыптастыруда көптілді мәнмәтіндік алмастыру бұл - бір 

тілдегі химиялық элементтің, заттың, терминнің немесе жабдықтың атауынан 
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контекстке сәйкес басқа тілдегі атауына ауысуды көздейтін химияны көптілді 
оқытудың әдістемелік әдісі. 

Мұндай тапсырманы орындау кезінде оқушылардың атаулар (оқу тілі мен 
шетел тілдерінде) мен белгілер арасында өзара ауысуды жасай алуды 
қалыптастырады. 

Мәнмәтіндік алмастыруды химиялық формулаларды, теңдеулерді, 
терминологияны және номенклатураны оқып – үйренуде қолдануға болады. 
Сонымен, «қышқылдардың химиялық қасиеттері» тақырыбы бойынша білімді 
жалпылау және жүйелеу сабағында оқушыларға келесі тапсырмаларды ұсынуға 
болады. 

    Реакция теңдеуін құрастырыныз:  
1. Магний + тұз қышқылы → магний хлориді + сутегі 
    Магний + соляная кислота → хлорид магния + водород 
    Magnesium + Hydrochloric acid→ Magnesium chloride + Hydrogen 
2. Мырыш + тұз қышқылы → мырыш хлориді + сутегі 
    Цинк + соляная кислота → хлорид цинка + водород 
    Zinc +  Hydrochloric acid→ Zinc chloride +  Hydrogen 
3. Темір + тұз қышқылы → темір хлориді + сутегі 
    Железо + соляная кислота → хлорид железа + водород 
    Iron + Hydrochloric acid→ Iron chloride + Hydrogen 
 Химия пәнінен әр сабақтан кейін тақырып бойынша глоссарий қолдану 

қажет. "Glossary" ағылшын тілі сөзінен алынған сөздіктермен жұмыс жасау деген 
мағынаны білдіреді. Оқушыларға тарау бойынша әр өткен сабақтан алған білімдерін 
кеңейту, ойлау жүйесін тереңдету мақсатында, іскерлік дағдыларын қалыптастыруда, 
жүйелеуде және химия тілін көп тілде үйрету барысында глоссарийді қолданған 
дұрыс. 

 Оқушыларға беймәлім шетелдік сөздерді мәтіннен табуға болатындықтан, 
оқытушы қиындық тудырған сөздердің аудармасын  транскрипциямен береді немесе 
оқушы өзіндік глоссарий құрастырады. 

Мысалы: Глосарий 
Зат – вещество – substance ['sᴧbstәns]    
Тәжірибе – опыт – experience [ɪk'spɪәriәns]   
Реакция – реакция – reaction [ri'ᴂʃn]  
Әрекеттесу – реагировать – to react [ri'ᴂkt]   
Құрам-состав – composition [,kɒm.pә'zɪʃ.әn]   
Ерітінді – раствор – solution [sә'lu:ʃn]    
Қышқыл – кислота – acid ['ᴂsɪd]   
Темір – железо – iron ['aɪәn]    
Сонымен, химия пәнін оқыту үдерісінде оқушылардың тіл мәдениеті 

элементтері қалыптастыруда түрлі әдіс әдістемелерін жасақтап қолдануды қажет 
етеді. Әр түрлі әдістемелік әдістерді қолдана отырып, химия сабақтарында химиялық 
- тілдік білім, біліктері мен дағдыларды қалыптастыруға және оларды шетел тілімен 
біріктіріп оқытуды іске асыруға болады. 

Жетекші дидактикалық ұстанымдарға сүйене отырып, жалпы білім беретін 
мектеп сыныптарында химияны көптілді оқытудың келесі ережелері 
тұжырымдалады: 

1) химияны көптілді оқытудың әдістерін қолдану арқылы оқушылардың 
химиялық – тілдік білімі, біліктіліктерінің сапасын қамтамасыз етіледі; 

2) химияны көптілді оқытудың әдіснамалық негіздерін; жетекші идеялары 
(жаңғырту, интеграция), әдіснамалық тәсілдер (көптілді, кешенді) және 
дидактикалық ұстаным (коммуникация, ғылым, қол жетімділіктің үздіксіздігі, 
оңтайлылық, уәждеме) болып табылады; 
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3) негізгі мақсат – химияны көптілді оқытудың интегративті мазмұнына сәйкес 
келетін химиялық - тілдік білім біліктіліктерінің тұрақты сапасын қамтамасыз ету, 
оның ішінде: үш модуль (химиялық білім және көптілді химиялық тіл; пәндік және 
интегративті білім біліктілігі; химияға құндылық қатынасы). 
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Мендалиева Д.К., Кажимова А.Ж. 

ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИКО - ЯЗЫКОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У 
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ 

ЯЗЫКАМИ 
В статье рассмотрены важнейшие функции химического языка, методические 

принципы формирования и развития химических языковых знаний и умений в 
условиях интеграции с иностраными языками. Приведены практические методы 
полиязычного обучения и методики их использования при формировании 
первоначальных понятий на уроках химии в 7 классе. 

Ключевые слова: химический язык,  язык обучения, иностранный язык, 
последовательный перевод, переключение кода, визуальная поддержка. 
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FORMATION OF CHEMICAL LANGUAGE KNOWLEDGE AND ABILITY 
OF STUDENTS IN TERMS OF INTEGRATION WITH FOREIGN LANGUAGES 

The article describes the most important functions of the chemical language, 
methodological principles of formation and chemical development of language knowledge 
and ability in terms of integration with foreign languages. The practical methods of 
multilingual education and methods of their use in forming the initial concepts in chemistry 
classes in 7th grade. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

 
Аннотация. В статье изучены вопросы разработки образовательных 

программ на основе профессиональных стандартов, рассмотрена Национальная 
система квалификаций. Показано, что в основе образовательной программы должен 
стать компетентностный подход, обеспечивающий личную и профессиональную 
социализацию в процессе обучения. Выявлено, что по каждой образовательной 
программе на основе профессиональных стандартов с учетом требований рынка 
труда, ожиданий работодателей, интересов обучающихся и социального запроса 
общества разрабатываются ключевые компетенции. 

Ключевые слова: образовательная программа, профессиональный стандарт, 
компетенции, трудовые функции, квалификация. 

  
С целью выполнения параметров Болонского процесса, который включает 

комплексный подход к модернизации различных компонентов, главный из которых – 
качественный пересмотр образовательных программ, ориентированных на 
результаты обучения Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 
года № 636 был разработан Стратегический план развития Республики Казахстан до 
2025 года [1]. 

Разработка образовательных программ нового поколения основывается на 
внедрении европейской системы обучения в казахстанские вузы и выдвигает 
принципы понимания содержания много уровневого образования с учетом 
Дублинских дескрипторов и требований рынка, компетентностного подхода как 
основы проектирования образовательных программ.  

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года 
обозначен  приоритет «Образование как основа экономического роста» со 
следующими  инициативами: 

- Инициатива 1.2 «Обновление содержания программ всех уровней 
образования»; 

- Инициатива 1.8 «Повышение квалификации педагогов и распространение 
передовых педагогических практик»; 

- Инициатива 1.14 «Разработка образовательных программ и оценка 
результатов обучения на основе профессиональных стандартов». 

Профессиональные стандарты (ПС) рассматриваются в настоящее время 
зарубежными и отечественными экспертами как один из инструментов, 
позволяющих создать устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда и 
сферы образования, обеспечить рациональное использование людских ресурсов  и, в 
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конечном счете, содействовать устойчивому развитию общества. ПС 
разрабатываются в качестве основы для оценки, аттестации, подготовки и 
переподготовки кадров и предназначены для использования широким кругом 
пользователей: так, например, представителями системы образования - для 
разработки образовательных программ и модулей. 

В сфере образования ПС используются при: 
- разработке программ профессиональной подготовки, методов оценки, 

сертификации и аккредитации всех видов профессионального обучения, отвечающих 
(наиболее полно, точно) соответствующих потребностям экономики; 

- обеспечения сопряженности образовательных программ разного уровня и 
вида и усиления целостности всей системы профессиональной подготовки и, 
следовательно, построения эффективной и гибкой системы, способной быстро и 
адекватно отвечать на изменения в социально-экономической сфере [2]. 

Профессиональный стандарт "Педагог" предназначен для формирования 
образовательных программ, в том числе для обучения персонала организаций 
образования, сертификации работников и выпускников организаций образования.  

Профессиональный стандарт служит основой для разработки образовательных 
программ и модулей педагогических специальностей, для разработки оценочного 
материала при сертификации педагогов и выработки критериев их квалификаций по 
уровням соответствия [3]. В соответствии с профессиональным стандартом "Педагог" 
составляющими профессиональными компетентностями педагога являются: 
предметная, психолого-педагогическая, методическая. 

В профессиональном стандарте педагога выделены пять трудовых функций, 
перечень которых представлен на рисунке 1. 

Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 
решение одной или нескольких задач процесса труда. 

 

Трудовые функции
обучающая воспитывающая 

методическая исследовательская

социально-коммуникативная

 

12

ГОСО 2018
№604, 31.10.18

ОП

Национальное 
квалификационное 

тестирование 

обучающая;

воспитывающая;

исследовательская;

методическая;

социально-
коммуникативная;

 
Рисунок 1 – Перечень трудовых функций 

 
Таким образом, профессиональный стандарт есть концентрированное 

выражение стабильно востребованного рынком труда комплекса образовательных 
услуг, определяющих требуемый уровень квалификации педагогических работников 
и его функциональные обязанности (полномочия) для их выполнения [2]. 

Образовательная программа – единый комплекс основных характеристик 
образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 
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образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 
результатов обучения [4]. 

Академическими комитетами образовательных программ университета 
самостоятельно разрабатываются образовательные программы по соответствующим 
областям образования, направлениям подготовки и группам образовательных 
программ высшего и послевузовского образования с ориентиром на результаты 
обучения и соответствие национальной, отраслевой рамкам квалификаций и 
профессиональным стандартам. 

В основе образовательной программы должен стать компетентностный 
подход, обеспечивающий личную и профессиональную социализацию в процессе 
обучения. 

Реализация принципов компетентностного подхода предусматривает:     
  достижение результатов обучения/компетенций;   
  привязку получаемых в ходе обучения знаний, умений и навыков к 

способности решать профессиональные задачи на рабочем месте;   
  модульный принцип организации процесса обучения, на базе 

интегрированного и междисциплинарного подхода;  
  разделение процедуры оценивания и сертификации специалиста от 

процесса обучения в целях независимой оценки профессиональных навыков. 
Результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 

навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 
образовательной программы, и сформированные ценности и отношения. Результаты 
обучения (единицы компетенций) формируются как на уровне всей образовательной 
программы высшего образования, так и на уровне отдельных модулей и/или учебной 
дисциплины.  

В широком смысле результаты обучения сопоставимы с компетенциями, но 
поскольку последние имеют более сложную структуру, не имеют однозначного 
толкования в науке, сложно осваиваются и принимаются практиками, ряд 
специалистов считает, что следует использовать конструкцию «результаты 
обучения» [5]. 

Понятие компетенции в европейской практике чаще связывают с конкретной 
личностью – носителем компетенции, который может продемонстрировать ее 
эффективное использование в реальной практике, тогда как термин «результаты 
обучения» обычно используется применительно к образовательной программе. 

Как правило, количество результатов обучения по программе не превышает 
12. Результаты обучения по программе не являются суммой результатов входящих в 
программу модулей, а отражают знания, умения и личностные установки 
интегративного характера, формирующиеся в результате освоения ряда модулей 
программы. 

Формирование результатов обучения по программе наиболее важный момент 
создания программы в целом. Именно, на этом шаге важно учитывать мнения всех 
сторон, заинтересованных в реализации данной программы, добиться объединения 
усилий и выработки согласованных решений. Весьма полезным на данном этапе 
формирования программы является обращение к профессиональным стандартам, 
если таковые имеются у потенциальных работодателей, следует учитывать и 
прогнозы развития отрасли, готовить специалиста с опережением, «на вырост» [5] . 

Реальная основа заданных результатов обучения, в качестве которой 
используются профессиональные стандарты, разумный учет рекомендаций 
работодателей определяет возможность выхода на независимую сертификацию 
квалификаций наших выпускников, а значит на объективную оценку эффективности 
нашего труда и проверку целесообразности выбранного подхода. 
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Результаты обучения представляют собой параметры, которые могут быть 
измерены и достижение которых является подтверждением того, что 
запланированные компетенции сформированы. 

Формируемые компетенции разрабатываются по каждой образовательной 
программе на основе профессиональных стандартов [1] с учетом требований рынка 
труда, ожиданий работодателей, интересов обучающихся и социального запроса 
общества.  

Формирование этих компетенций  осуществляется в рамках соответствующих 
циклов дисциплин: общеобразовательные дисциплины (ООД), дисциплины 
вузовского компонента (ВК), базовые дисциплины (БД), профилирующие 
дисциплины (ПД). 

Наименование учебного модуля может прописываться как 1) отглагольное 
существительное активного глагола соответствующей компетенции, 2) проецировать 
трансформации компетенций и трудовых функций из профстандартов. Каждый 
профессиональный модуль предполагает формирование компетенций, связанных с 
выполнением основных трудовых функций профессии [6].  

В таблице 1 показана взаимосвязь компетенций и модулей образовательной 
программы с изучаемыми дисциплинами бакалавриата.  

 
Таблица 1  – Взаимосвязь компетенций и модулей образовательной программы 

с  изучаемыми дисциплинами  бакалавриата 
Номер и 

наименован
ие учебного 

модуля 

Модуль 1. 
Обучающий 

 

Модуль 2. 
Воспитывающи

й 
 

Модуль 3. 
Методический 

 

Модуль 4 
Социально-

коммуникативны
й 

 
Формируем

ые 
компетенци

и 

Транслирует 
учебную 

информацию, 
учит 

самостоятельн
о добывать 

знания 

Приобщает 
обучающихся к 

системе 
социальных 
ценностей 

Осуществляет 
методическое 
обеспечение 

образовательног
о 

процесса 
 

Изучает уровень 
усвоения 

обучающимися 
содержания 
образования, 

исследует 
образовательную 

среду 

Осуществляет 
взаимодействие 

с 
профессиональн

ым 
сообществом и 

со 
всеми 

заинтересованн
ыми сторонами 

образования 

1 курс Изучение дисциплин, заложенных на первом курсе, направлены на 
создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, 
воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации 
вузовского взаимодействия, и позволят сформировать социальные, 
интеллектуальные, специальные, коммуникативные, социально-
этнические, персональные, ключевые компетенции, которые можно будет 
проверить и при необходимости закрепить при прохождении 
педагогической практики в  школе 

2 курс Изучение дисциплин, заложенных на втором курсе, направлены на 
формирование психологической, творческой готовности к предстоящей 
профессиональной деятельности и позволят сформировать 
информационные, ключевые, профильные, специализированные, 
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исследовательские компетенции, которые можно будет проверить и при 
необходимости закрепить при прохождении педагогической  практики в  
школе 

3 курс Изучение дисциплин, заложенных на третьем курсе, направлены на 
формирование профессионально-педагогической позиции и  позволят 
сформировать коммуникативные, специальные, персональные, 
профессиональные компетенции, которые можно будет проверить и при 
необходимости закрепить при прохождении педагогической практики в  
школе 

4 курс Изучение дисциплин, заложенных на четвертом курсе, направлены на 
формирование у студента профессионального саморазвития и  позволят 
сформировать специальные, персональные, социальные, 
профессиональные компетенции, которые можно будет проверить и при 
необходимости закрепить при прохождении преддипломной практики и 
написании дипломной работы 

 При этом учебные дисциплины образовательной программы подразделяются 
на три группы: 

 - группа А – обязательные дисциплины (ООД; БД), согласно ГОСО РК; 
 - группа В – обязательные дисциплины вузовского компонента (ВК); 
 - группа С– дисциплины по выбору (КВ). 
 Модули подразделяются на следующие виды: 
 1) общие модули – включающие дисциплины циклов общеобразовательных 

дисциплин (ООД), модуля социально-политических знаний, вузовского компонента 
(ВК), цикла базовых дисциплин (БД), итоговую аттестацию и другие виды учебной 
работы, формирующих общие компетенции;      

2) профессиональные модули – включающие дисциплины циклов базовых 
дисциплин (БД), вузовского компонента (ВК), профилирующих дисциплин (ПД) и 
другие виды учебной работы, направленные на формирование профессиональных 
компетенций в рамках конкретной образовательной программы, а также общих 
компетенций; 

3) дополнительные модули – включающие дисциплины, направленные на 
формирование дополнительных компетенций (военная подготовка и другие виды 
учебной деятельности, определяемой студентом самостоятельно).  

 Образовательная программа, основанная на компетенциях, находится в 
русле концепции обучения в течение всей жизни, поскольку имеет целью 
формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться 
к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжать 
профессиональный рост и образование – с другой.  

На рисунке 2 представлена Национальная система квалификаций (НСК). 
 

Национальная 
система квалификаций 

(НСК)

Профессиональные стандарты (ПС)

Оценка профессиональной подготовленности (ОПП) и подтверждение соответствия 
квалификации специалиста

Отраслевые рамки квалификаций (ОРК)

Национальная рамка квалификаций (НРК)

 
Рисунок 2 – Национальная система квалификаций 
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НСК включает национальную рамку квалификаций (НРК) – 

структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке 
труда; отраслевые рамки квалификаций (ОРК) – структурированное описание 
квалификационных уровней, признаваемых в отрасли и профессиональные 
стандарты (ПС) – документ, определяющий в конкретной области профессиональной 
деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, 
качеству и условиям труда. Результатом НСК является оценка профессиональной 
подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалиста. 

По Казахстанской НРК определено 8 уровней квалификации и указаны пути 
достижения квалификации соответствующего уровня (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Казахстанская НРК [2] 

Уровень 
квалификации 

Пути достижения квалификации  
соответствующего уровня 

1 Практический опыт и/или краткосрочное обучение 
(инструктаж) на рабочем месте и/или краткосрочные курсы при 
наличии основного среднего образования 

2 Практический опыт и/или профессиональная подготовка 
(краткосрочные курсы на базе организации образования или 
обучение на предприятии) при наличии общего среднего 
образования 

3 Практический опыт и/или профессиональная подготовка 
(курсы на базе организации образования по программам 
профессиональной подготовки до одного года или обучение на 
предприятии) при наличии общего среднего образования или 
технического и профессионального образования на базе 
основного среднего или общего среднего образования без 
практического опыта 

4 Техническое и профессиональное образование 
повышенного уровня, практический опыт  

5 Техническое и профессиональное образование 
(специалист среднего звена), послесреднее образование, 
практический опыт, или высшее образование 

6 Высшее образование, практический опыт 
7 Высшее образование, практический опыт и/или 

послевузовское образование, практический опыт 
8 Высшее образование, практический опыт, и /или 

послевузовское образование, практический опыт 
В настоящем квалификационном уровне высшее 

образование включает в себя высшее образование, полученное 
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 27 
июля 2007 г. № 319- III «Об образовании», а также 
послевузовское образование, определенное в соответствии с 
уровнями образования определенными указанным законом.  

 
 Национальная система квалификаций является механизмом интеграции 

рынка труда  и рынка образования (рис. 3). 
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8

НСК как механизм интеграции 
рынка труда и рынка образования

Образовательные программы

Профессиональные стандарты 
(ПС)

Результаты обучения

Рынок труда

Рынок образования

Национальное 
квалификационное 

тестирование 

 
Рисунок 3 – НСК как механизм интеграции рынка труда и рынка образования 

  
Для оценки профессиональной подготовленности и подтверждения 

соответствия квалификации специалиста постановлением расширенного заседания 
Учебно-методического объединения по группе специальностей "Образование" 
Республиканского учебно-методического совета МОН РК от 12.12.2018 г. 
утверждено прохождение Национального квалификационного теста выпускниками 
педагогических специальностей в 2019 году.  

Таким образом, в широком понимании образование - это процесс, результат 
которого ощущает на себе как отдельная личность, так и социум, и мир в целом.В 
узком смысле образование должно быть ориентировано на результаты обучения, 
которые будут способствовать реализации личности на протяжении всей жизни. 
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Жолымбаев О.М., Сапакова А.К., Онтагарова Д.Р., Нурекенова А.Н. 

 «ПЕДАГОГ» КӘСІБИ СТАНДАРТЫ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚҰРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Мақалада кәсіптік стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын құру 
мәселелері, Ұлттық біліктілік жүйесі жөнінде қарастырылған. Білім беру 
бағдарламасының негізі оқу процесінде тұлғалық және кәсіптік әлеуметтенуді 
қамтамасыз ететін құзіреттілікке негізделген тәсіл болуы керек екендігі көрсетілген. 
Әрбір білім беру бағдарламасы үшін кәсіби стандарттар негізінде, еңбек нарығының 
талаптарын, жұмыс берушілердің үміттерін, студенттердің мүдделерін және 
қоғамның әлеуметтік сұранысын ескере отырып, негізгі құзіреттіліктер 
айқындалатыны анықталды. 

Тірек сөздер: білім беру бағдарламасы, кәсіби стандарт, құзіреттіліктер, еңбек 
функциялары, біліктілік. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS BASED ON 
THE PROFESSIONAL STANDARD "TEACHER" 

The article studies the development of educational programs based on professional 
standards, considers the National Qualifications System. It is shown that the basis of the 
educational program should be a competency-based approach that ensures personal and 
professional socialization in the learning process. It was revealed that for each educational 
program on the basis of professional standards, taking into account the requirements of the 
labor market, the expectations of employers, the interests of students and the social request 
of the company, key competencies are developed. 

Keywords: Educational program, professional standard, competencies, labor 
functions, qualification. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития 

пространственного мышления в процессе обучения. На основе анализа особенностей 
пространственного восприятия детей, было установлено слабое развитие 
логического аппарата и уровня пространственного мышления. В связи с этим в 
статье представлены ключевые этапы и результаты проведенной 
экспериментальной работы с учащимися. 

Ключевые слова: пространственное мышление, образ, пространственное 
воображение, процесс обучения, внимание. 

 
Часто в школе преподаватели сталкиваются с проблемой, когда успешные, на 

взгляд учителя, учащиеся, перейдя в 5-6 классы, начинали показывать более низкие 
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показатели в обучении математике. Как же так? В начальных классах эти же 
учащиеся показывали успешные результаты, приобрели отличные арифметические 
навыки, без труда решали стандартные задания. Однако этих знаний хватало только 
на несколько месяцев учебы. Это проявляется в первую очередь в низком уровне 
развития пространственных представлений учащихся, а точнее, пространственного 
мышления. Можно выделить две основные причины такого положения:  

1. В процессе обучения в школе не всегда учитываются психологические 
закономерности развития мышления, особенности процесса восприятия, личностный 
опыт учащихся; 

2. Пространственное мышление является преимущественно разновидностью 
образного, но основные качества образного мышления вряд ли могут быть 
сформированы в рамках традиционной школьной программы по математике. 

Одним из важнейших показателей общего развития детей в процессе обучения 
является формирование системы понятий и логических операций, а следовательно и 
логического познания детьми пространства объективного мира. Без преувеличения 
можно сказать, что возрастающее расширение и углубление познаваемого 
пространства связано с логическим мышлением и усвоением основ наук. Поэтому 
переход от пропедевтического обучения детей в начальной школе к обучению 
основам наук и современного производства означает коренной поворот в познании 
пространства, который, конечно, подготовлен предшествующей историей развития и 
обучения детей. Все же качественные преобразования, характеризующие этот 
поворот, являются не только итогами предшествующей истории, но, прежде всего, 
новообразованием логического строя познания пространства, во многом 
изменяющим прежние представления и способы чувственного познания. Вместе с 
развитием этого логического строя упрочивается и приобретает значение 
важнейшего орудия познания обобщение и абстрагирование пространственных 
отношений, пространственная терминология соответствующих наук и областей 
практики [1]. 

В среднем школьном возрасте развиваются не только понятия, как обычно это 
подчеркивается, но и представления, сливающиеся с понятиями в новые целостные 
образования умственной деятельности, подобные фигурным концептам. Этим и 
объясняется тот факт, который обнаружил Н.Ф. Четверухин: учащиеся шестых 
классов, бесспорно, обладают объемными представлениями и поэтому имеют 
изображать предметы в параллельной перспективе; для них характерны 
определенные элементы пространственного воображения. Н.Ф. Четверухин считает 
особо важной задачей воспитание способностей к пространственному воображению, 
необходимому для будущей конструктивно-технической деятельности. Эти 
способности к живому представлению пространственных соотношений и 
формируются в процессе обучения подростков основам геометрии. Однако для 
успешности этого обучения необходимо развивать у них умение решать 
геометрические задачи не только путем вычислений, но и широко применять 
графики и схемы [2]. 

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, 
обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование ими в 
процессе решения практических и теоретических задач. Деятельность представления 
есть основной механизм пространственного мышления. 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 [3]. Оперативной единицей пространственного 
мышления является образ, который характеризуется не только пространственными 
признаками (форма и размер), но и пространственными отношениями, 
определяющими направление (вперед – назад, вниз – вверх, налево – направо), 
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расстояние (далеко – близко), местоположение (короткий – длинный, высокий – 
низкий) и т.п. Сформированность пространственных представлений дает ребенку 
возможность оперировать на этапе мысленного воспроизведения образа объекта и 
изменения его положения в пространстве. 

Выделяют три типа оперирования пространственными образами: 
1. Изменение пространственного положения образа. Человек мысленно может 

передвинуть объект без каких-либо изменений его внешнего вида. Например, 
передвижения согласно карте, мысленное представление объектов в комнате, 
перечерчивание и т.д.; 

2. Изменение структуры образа. Человек может мысленно каким-либо образом 
изменить объект, но при этом остается неподвижным. Например, мысленное 
добавление одной фигуры к другой и их объединение, представление того, как будет 
выглядеть объект, если добавить к нему деталь и др.; 

3. Одновременное изменение и положения, и структуры образа. Человек 
способен одновременно представить изменения во внешнем облике и 
пространственном положении предмета. Например, мысленное вращение объемной 
фигуры с разными сторонами, представление о том, как будет выглядеть такая 
фигура с той или другой стороны, и др. 

Третий тип является наиболее совершенным и предоставляет больше 
возможностей. Однако для его достижения необходимо сначала хорошо освоить 
первые два типа оперирования. На этой основе удается разработать целый ряд 
показателей, опираясь на которые можно выявить наиболее слабые места в структуре 
пространственного мышления, принять конкретные меры к их ликвидации путем 
подбора специальных задач и упражнений [4]. 

Выделенные типы оперирования пространственными образами, их 
доступность учащимся рассматриваются нами как один из важных и весьма 
надежных показателей, характеризующих уровень развития пространственного 
мышления.Хорошо известно: чем выше уровень пространственного мышления 
учащихся, тем проще обучать их математике, тем более интересные задачи можно 
ставить перед ними. Актуальность данной работы обусловлена противоречием между 
наличием разработанных методов и приёмов формирования пространственного 
мышления в психологии и методике и отсутствием системы заданий, которая 
способствовала бы ее формированию у учащихся. Отсутствие такой системы 
является причиной низкого уровня сформированности у учащихся 
пространственного мышления, без которого нельзя говорить о полном развитии их 
интеллектуальной сферы. 

Результаты проведенных тестированийучащихся говорят о недостаточном его 
развитии, а тестирований учителей математики – о незнании как справиться с этой 
проблемой. Такое состояние усугубляется тем, что при проведении итоговой 
аттестации за курсы основой и полной школ повышается внимание к геометрическим 
задачам, а тщательно разработанная методическая система (включающая в себя 
теоретическое обоснование процессов развития), совокупность эффективных 
средств, особая организация процесса обучения (в том числе использование новых 
педагогических, информационных технологий), учитывающая возрастные 
особенности обучающихся, постоянно возрастающий уровень информатизации 
общества, методическая система подготовки будущих и настоящих учителей к 
организации обучения, направленного на развитие пространственного мышления 
учащихся 1–11-х классов, сформирована очень слабо. 

Процесс развития пространственного мышления является достаточно 
сложным и длительным. Поэтому требуется тщательно разработанная методическая 
система, включающая в себя теоретическое обоснование процессов развития, 
совокупность эффективных средств, особая организация процесса обучения 
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учащихся геометрии и процесса подготовки педагогических кадров к организации 
такого обучения и т. д. [5]. 

С этой целью мы разработали систему заданий и упражнений, чтобы развить 
пространственное мышление учащихся 6-х классов, а для экспериментальной 
проверки нашей программы, мы провели работу, которая длилась 6 месяцев в 
образовательном центре «Достык». Самой первой ступенью программы являются 
вступительные экзамены, которые состоят из 10 заданий и по результатам которых 
детей мы разделили на 3 группы по уровням: начальный, средний и высший, т.е. 
дети, получившие 9-10 баллов в группу с высшим уровнем, от 6 до 9 баллов в 
среднюю группу, меньше 6 баллов в начальную группу. 

Ниже мы приведем некоторые задания для определения начального уровня 
детей. Каждое задание оценивается по 1 баллу и на выполнение дается по 1 минуте. 
Цель – выявить пространственную ориентировку, уровень развития 
пространственного мышления и восприятия, а также выявить особенности развития 
произвольного внимания, умение ребенка ориентироваться в своей работе на 
образец. 

Задание №1. Подберите недостающий фрагмент. 
 

 
 

Рисунок 1 – Задание «недостающий фрагмент 
 
Задание №2. Какие фигуры слева нужно соединить с фигурами справа, чтобы 

получился прямоугольник? 
 

 
 

Рисунок 2 – Задание «собери фигуру» 
 

Задание №3. Определите, какой из кубиков получится из предложенной 
развертки? 
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Рисунок 3 – Задание «развертка куба» 
 
Задание №4. Из каких фигур состоит эта пирамида? Найдите фигуру, которая 

оказалась лишней. 
 

 
Рисунок 4 – Задание «пирамида» 

 
Вступительные тесты сдавали 28 учащихся и по результатам тестов мы 

распределили их на 3 группы (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Распределение учеников по группам 
Учащиеся Баллы Группа 
Алпамыс 10 6Р-11 
Бексултан 10 6Р-11 

Мансур 10 6Р-11 
Дильназ 9 6Р-11 
Разым 9 6Р-11 
Азат 9 6Р-11 

Ануар 8 6Р-12 
Аксерик  8 6Р-12 

Абай 8 6Р-12 

0 
Аружан 7 6Р-12 

1 
Жанель 7 6Р-12 

2 
Камила 7 6Р-12 

Диана 6 6Р-12 

4 
Мира 6 6Р-12 
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5 
Эмир 5 6Р-13 

6 
Аружан 5 6Р-13 

7 
Асылжан 5 6Р-13 

8 
Зарина 5  6Р-13 

9 
Аймекен 5  6Р-13 

0 
Динель 5  6Р-13 

1 
Сажида 4  6Р-13 

2 
Сабит 4  6Р-13 

3 
Даниял 4  6Р-13 

4 
Руслан 3  6Р-13 

5 
Данияр 3  6Р-13 

6 
Амир 2  6Р-13 

7 
Сабина 2  6Р-13 

8 
Гаухар 2  6Р-13 

 
Нашей основной задачей является развить пространственное мышление, и 

основной упор будет делаться на группу с начальным и средним уровнями, чтобы к 
концу нашей работы все дети были в группе с высшим уровнем. Наша работу мы 
разделим на несколько этапов: зрительная память, развертка поверхности, поворот 
блока. Далее мы представим несколько заданий, которые мы специально разработали 
для учащихся по выше указанным этапам. 

1 этап – зрительная память. Этот раздел измеряет способность детей 
запоминать различные формы. На листочке даются 20 фигур для запоминания. У 
каждой фигуры имеется закрашенная часть. По истечении 8 минут, листы 
отбираются и детям предоставляется тест, в котором имеется 20 заданий с 5 
вариантами ответа, т.е. на каждую фигуру дается 1 задание. Детям предстоит выбрать 
фигуру из 5 представленных, которые имеют одинаковое очертание, но с разными 
закрашенными частями. На выполнение теста – 8 минут. 
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Рисунок 5 – Задание на зрительную память 

 
2 этап – развертка поверхности. Данный раздел определит способность детей 

складывать развертку фигуры в трехмерную коробку. Стрелка на коробке 
соответствует стрелке на развертке. Эти стрелки обозначают одинаковые места на 
коробке и развертке. Детям необходимо соотнести пронумерованные линии на 
развертке с соответствующими буквами на коробке. Время на выполнение – 16 
минут. 
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Рисунок 6 – Задание на развертку поверхности 

 
3 этап – поворот блока. На данном этапе нам дают шесть блоков. Самый 

первый блок в левой стороне был повернут в пространстве и в результате мы 
получили один из блоков под одним из вариантов ответа, а на других рисунках 
указаны другие блоки. Задача учеников – найти пару левому блоку. Время на 
выполнение – 15 минут. 
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Рисунок 7 – Задание на поворот блока 

 
Каждый месяц мы проводили срез знаний, чтобы отследить успехи учащихся и 

насколько эффективно осваиваются различные этапы для развития 
пространственного мышления. В конце февраля был проведен итоговый срез знаний, 
который состоял из 30 заданий с учетом всех тем. Результаты итогового 
тестирования приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты по итоговому срезу 

Азат 30 баллов Мира 28 баллов 
Ануар 30 баллов Камила 28 баллов 

Бексултан 30 баллов Аружан 27 баллов 
Дильназ 30 баллов Зарина 27 баллов 
Мансур 30 баллов Руслан 27 баллов 

Абай 29 баллов Сабит 27 баллов 
Аксерик 29 баллов Эмир 27 баллов 
Алпамыс 29 баллов Диана 26 баллов 
Аружан 29 баллов Жанель 26 баллов 

Асылжан 29 баллов Сажида 26 баллов 
Данияр 29 баллов Амир 25 баллов 
Динель 29 баллов Гаухар 25 баллов 
Разым 29 баллов Даниял 25 баллов 

Аймекен 28 баллов Сабина 25 баллов 
 

После 6 месяцев работы с учащимися мы видим значительное улучшение во 
всех группах (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика результатативности проведенного обучения 

 
Результаты проделанной работы указывают на то, что подобранные приемы 

работы, направленные на развитие пространственного мышления учащихся, дали 
ожидаемый результат. 
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Кульжумиева А.А., Амангелдина А.С. 

ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КЕҢІСТІКТЕ ОЙЛАУДЫҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІМЕН 
ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 

Бұл мақалада оқу үрдісінде кеңістікте ойлаудың дамуы қарастырылады. 
Балалардың кеңістікте қабылдауын талдау негізінде логикалық аппараттың әлсіз 
дамуы және кеңістікте ойлау деңгейі анықталады. Осыған байланысты мақалада 
оқушылармен жүргізілген тәжірибелік жұмыстың негізгі кезеңдері мен нәтижелері 
келтірілген. 

Тірек сөздер: кеңістікте ойлау, бейне, кеңістікте елестету, оқу процесі. 
Kulzhumiyeva A.A., Amangeldina A.S. 

THE RELATIONSHIP OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITH THE 
LEVEL OF SPATIAL THINKING 

This article discusses the development of spatial thinking in the learning process. 
Based on the analysis of the spatial perception of children, the weak development of the 
logical apparatus and level of spatial thinking was established. In this regard, the article 
presents the key stages and results of the experimental work with pupils. 

Keywords: spatial thinking, form, spatial imagination, learning process, attention 
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Сламбекова Т.С. – педагогика ғылымдарының кандидаты,  

профессор м.а., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
E-mail:  tolkyn_1969@mail.ru 

 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ – ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ОҚУ 

ӘДЕБИЕТТЕРІНІҢ ЖАҢА ЖАНРЫ  
 

Аңдатпа. Мақалада электрондық оқулық, электрондық оқыту жүйесі, 
электрондық оқыту, қашықтықтан оқыту, виртуальды оқыту ерекшеліктері 
мазмұндалады. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
оқытушылары п.ғ.д., профессор                               Қ.Қ. Шалғынбаева, п.ғ.к., 
профессор м.а., Н.А. Албытова, п.ғ.к., профессор м.а., Т.С. Сламбекова тарапынан 
әзірленген ЖОО ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура деңгейінде 
оқытылатын «Педагогика» (Жоғары мектеп педагогика) пәніне арналған 
электрондық оқулықтың құрылымы, тиімділігі қарастырылған.  

Тірек сөздер: электрондық оқулық, электрондық оқыту жүйесі, электрондық 
оқыту, қашықтықтан оқыту, виртуальды оқыту. 

 
Біздің еліміздің алдына қойған мақсат-міндеттердің бірі әлемдік кеңістікке 

ену, ондағы жаңалықтарды, жаңа идеяларды меңгеру, жаңаша оқытудың тиімді 
жолдарын іздеcтіру, табу, жүйелі түрде қолдану, яғни, білім берудің мазмұнын 
толықтыру, қажет болған жағдайда жаңарту, уақытқа сәйкес тиімді де шынайы 
көзқарас қалыптастыру. Бүгінгі елімізде қабылданып, жүзеге асырылып жатқан 2013 
жылы бекітілген «Ақпаратты Қазақстан – 2020», 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 
827 қаулысымен бекітілген «Цифрлық Қазақстан», сондай-ақ, білім беру жүйесіне 
сапаға бағытталған жаңартылған білім беру бағдарламасының енгізілуі аталған 
міндеттерді орындауға жасалған қадамдардың бірі. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының мақсаттары орта 
мерзімді перспективада Қазақстан Республикасы экономикасының даму қарқынын 
жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру 
сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның 
экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін 
түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау болса, міндеттерінің 
бірі: Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру 
болып табылады [1]. Міне, осы бағдарламаны іске асыру барысында ғалым-
зерттеушілер, оқытушылар, білім алушылар және т.б. тарапынан көптеген әрекеттер 
жасалуда. Бүгінде заманауи цифрлық технологиялар қашықтықта дыбысты беру үшін 
байланыс құралы ғана емес, сондай-ақ, ол білімді тасымалдау, ақпарат жеткізу 
құралы да болып табылады. 

Бүгінгі білім беру саласындағы инновациялық үдеріс – білім беруде тұрақты 
жаңа элементтер енгізетін, жүйенің бірінші жағдайдан екінші жағдайға көшуіне алып 
баратын жаңалық, жаңадан ендірілетін әрекет. Осыған байланысты оқытушылар 
алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру, оны тиімді қолдана білу 
міндеті тұр. Жоғары оқу орнының ақпараттық-білім беру ортасы келесі негізгі 
компоненттерден атап айтқанда ұйымдастырушылық-әдістемелік, ақпараттық-
анықтамалық және әкімшілік базалардан тұрады. 

Ақпараттық-анықтамалық базаның негізін оқу жоспарындағы әрбір пәнге 
арналған электрондық оқулық құрайды. Алайда электрондық оқулықтарды 
құрастыру мен қолдануда көптеген олқылықтардың да бар екендігі айғақ: 
электрондық оқулықтың оқу құралының көшірмесі екендігі, сапасыз иллюстрациялар 
мен видеоматериалдардың кездесуі, материал құрылымының әлсіздігі, білім 
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алушылардың кеңес алу мақсатында оқулық авторымен тікелей байланыстың 
жоқтығы. Әйткенмен де электрондық оқулықтың бүгінгі ұрпаққа берері мол. 

Электрондық оқулық – «электрондық оқыту жүйесі», «электрондық оқыту», 
«қашықтықтан оқыту», «компьютердің мүмкіндіктерін қолдана отырып оқыту», 
«желілік оқыту», «виртуальды оқыту», «ақпараттық және электрондық 
технологиялардың көмегімен оқыту» ұғымдарының синонимі.  

Электрондық оқулық – сабақ барысында қолданылатын материалдар мен 
әдістердің электрондық нұсқасын жүйелі түрде жинақтау арқылы іске асырылған 
және бағдарламалық жасақтама ретінде ұсынылатын универсалды оқу құралы да 
болып табылады. Электрондық оқулық компьютерлік түсіндірмелерді қолдана 
отырып, білім алушының негізгі ғылыми ұғым-түсініктерді, тұжырымдар мен 
мысалдарды қабылдауы мен активті және пассивті есте сақтауды (есту есі мен 
эмоционалды ес) жеңілдетуші. 

Электрондық оқулықтың басты ерекшеліктері: 
- дәстүрлі оқытудың заманауи белсенді іс-әрекеттік оқытуға бағытталуы; 
- оқу процесіне әрбір білім алушыны қызықтыру арқылы оның белсенділігін 

арттыруы; 
- дәстүрлі оқыту форматында курс (пән) элементтерін қолдану мүмкіндігі;  
- тақырыптар бойынша қолданылған ғылыми деректерге, оқулықтарға, 

анықтамалықтарға, түсіндірмелі сөздіктерге, тест материалдарына, әр түрлі 
интерактивті формадағы тапсырмаларға қол жетімділік;  

- оқу ақпаратының көрнекілік түрінде ұсынылуы, яки көрнекіліктің 
басымдылығы; 

- тұлғалық-бағдарлық оқытуға, саралап оқытуға және дербес оқытуға 
бағытталуда, оқу материалы мен тапсырмалар кешенінің өзара тығыз 
байланыстылығы; 

- шығармашылық тапсырмаларды орындау барысындағы білім алушылардың 
дербес ізденісі.  

Электрондық оқулықтың қажеттілігі мен құндылығы оны жасақтауда бүгінгі 
ақпараттық заманға сәйкес ақпараттық-инновациялық технологияларды, 
мультимедиялық бағдарламаларды қолдануда, ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды қолдануда шығармашылықпен және интернет желісіндегі 
технологиялармен жұмыс жасауда.  

Электрондық оқулықты жасақтау принциптері: кванттық принцип 
(материалдарды модульдерден тұратын бөлімдерге немесе тарауларға бөлу); 
толықтыру принципі: әрбір модульдің бірнеше компонеттерден тұруы (теориялық 
ядро; теория бойынша тапсырмалар, тест сұрақтары; глоссарий; әдістемелік 
түсіндірмелер); көрнекілік принципі; жүйелілік принципі; ретке келтіру принципі; 
кез-келген жағдайға бейімделу принципі; компьютерлік қолдау принципі; жинақтау 
принципі [2; 3]. 

Олай болса, Республикалық жоғары оқу орындары аралық электрондық 
кітапханамен бірлесе отырып жарық көрген, авторлары Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті оқытушылары п.ғ.д., профессор Қ.Қ. Шалғынбаева, 
п.ғ.к., профессор м.а., Н.А. Албытова, п.ғ.к., профессор м.а., Т.С. Сламбекова болып 
табылатын «Жоғары мектеп педагогикасы» атты магистранттарға арналған 
электрондық оқулық мазмұнына тоқталайық [4].  

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнін магистратура деңгейінде оқытудың 
мақсаты болашақ магистрлерге жоғары мектептегі тұтас педагогикалық процесс пен 
және оның ұйымдастырылу жолдарын меңгерту. Педагогикалық іс-әрекеттің әр 
уақытта да экономиканың алға басып, саяси өзгерістердің тиімді шешімін табуда 
өзіндік орны мен қоғамдық мәніне сәйкес, түрлі ғылым саласы бойынша ғылыми 
бағытта білім алатын магистратура түлектері педагогикалық қызметтің кәсіби 
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ерекшеліктеріне сәйкес теориялық және практикалық білімдер жүйесін меңгеруге 
міндетті.  

Жоғары мектеп педагогикасын меңгере отырып магистрант білім беру 
жүйесіндегі, соның ішінде педагогика ғылымының негізгі өзекті мәселелері мен 
жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық іс-әрекетінің ерекшелігін меңгереді.  

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнін оқу барысында магистранттарда 
төмендегідей білім мен  біліктілік жүйесі қалыптасуы қажет: 

- педагогикалық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды бөліп алу, оларды 
педагогика ғылымының тілінде сипаттау; 

- жоғары мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; 
- ЖОО оқыту, білім беру, әлеуметтендіру мақсаттары мен міндеттерін 

анықтау; 
- педагогикалық теория заңдылықтарына сүйене отырып олардың дамуын 

болжау іскерлігі мен оқытудың жаңа концепцияларына сүйене отырып оқу-тәрбие 
процесін құру; 

- білім алушылардың ойлау іс-әрекетін белсендіретін инновациялық әдіс-
тәсілдерді меңгеру;  

- жаңа педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие процесінде қолдану 
жолдарын меңгеру;  

- кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас іскерліктерін дамыту; 
- білім алушылардың меңгерген білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдану 

іскерлігін қалыптастыру. 
Ұсынылып отырған электрондық оқулық авторлар туралы мәліметтерден, 

әдістемелік нұсқаудан, алғы сөзден, теориялық бөлімнен, әр түрлі формадағы 
тапсырмалардан, дыбысты анимациялар мен презентациялардан, видеосабақтан, тест 
тапсырмаларынан, глоссарий және әдебиеттер тізімінен тұрады (сурет 1, 2). 

      

 
Сурет 1 – Электрондық оқулықтың титул парағы 
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Сурет 2 – Электрондық оқулық авторлары туралы мәлімет 

 
Электрондық оқулық бөлімдері: «Жоғары мектеп педагогикасы ғылым 

ретінде»; «Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білім беру»; «Жоғары 
мектептегі оқыту теориясы» және «Жоғары мектептегі тәрбие теориясы» (сурет 3, 4, 
5, 6, 7).  

«Жоғары мектеп педагогикасы» электрондық оқулығы барлық ғылыми-
педагогикалық бағыттағы магистранттарға арналғандықтан, оларға қажетті 
педагогика ғылымының теориялық негіздері мен кәсіби-педагогикалық мәдениетін 
шыңдауға және кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешу іскерлігін 
қалыптастыруға бағытталған. Оқулықтың тағы бір ерекшелігі білім алушыларға  
ғылыми білімнің тарихи-мәдени контексте ұсынылуы.  

 
Сурет 3 – Электрондық оқулық тараулары 

 

 
Сурет 4 – «Жоғары мектеп педагогикасы ғылым ретінде» тарауының 

құрылымы 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

65 
 

 

 
Сурет 5 – «Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білім беру» 

тарауының құрылымы 
 

 
Сурет 6 – «Жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика)» тарауының 

құрылымы 
 

 
Сурет 7 – «Жоғары мектептегі тәрбие теориясы» тарауының құрылымы 

 
Тапсырма электрондық оқулықтың маңызды формасының бірі. Электрондық 

оқулықтағы тапсырма оқыту қызметін атқарады. Мұндағы ең басты талап 
тапсырманың тақырып мазмұнына сәйкестілігі. Сондай-ақ, электрондық оқулықта 
берілген тапсырма түрлерінің әр түрлілігі де білім алушыларды оларды орындауға 
қызықтырмақ және дербес ізденіске талпындырмақ. 
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Тест – сырттай қарағанда электрондық оқулықтың қарапайым формасы. 
Мұндағы негізгі қиындық сұрақтарды құрастыру мен оның жауабын әзірлеуде. 
Талапқа сәйкес құрастырылған тест белгілі материал бойынша білім алушының 
меңгерген білімі, іскерлігі мен дағдысы туралы шынайы бейнені береді.   

Сонымен, заманауи электрондық оқулық құндылықтары: 
- кез келген білім алушылардың, пәнге қызығушылық танытқан көпшіліктің 

білім ресурстарына қол жетімділіктерінде;  
- ақпараттық ортада білім субъектілерінің атап айтқанда, «оқытушы-

магистрант», «магистрант-магистрант» өзара әрекетін жүзеге асыруда;  
- кез-келген уақытта, яғни «24/7/365» (тәуліктің 24 сағаты, аптаның 7 күні, 

жылдың 365 күні) қағидасы бойынша білім алуға мүмкіндіктің болуында;  
- білім алушының өзбетті практикалық тапсырмаларды орындай алуында, 

өзбетті ізденуінде;  
- қашықтықтан оқыту мүмкіндігінде; 
-  білім алушылардың жекелей жұмыс жасай алуы;  
- тақырып немесе пән мазмұнын жеткізу мен меңгертуде, білімді бекітуде, 

есте сақтауда денсаулығына байланысты мүмкіндігі шектеулі білім алушылар үшін 
қолайлылығында;  

- өзіндік оқу, өзіндік бақылау, өзіндік бағалау мүмкіндігінің кеңдігінде.  
Олай болса, бүгінгі «Жоғары мектеп педагогикасы» пәніне арналған 

электрондық оқулықтың болашақ мамандарды даярлауда өз орны бар деп есептейміз. 
Әрине, кітаптағы белгілі сюжет негізінде түсірілген көркем фильмнің еш уақытта 
кітаптың орнын баса алмайтындығы сияқты, ең керемет деген электрондық оқулық 
та кітаптың немесе тікелей оқулықтың орнын толықтай баса алмайды, өйткені ол да 
кітап мазмұнына сәйкес құрастырылған. Сондықтан электрондық оқулық керісінше 
негізгі оқулық мазмұнына, ондағы өзекті мәселелерге деген қызығушылықты 
туындатушы рөлін атқаруға тиіс.  

Сонымен, электрондық оқулық құрастыру үшін білім алушының әрбір мәтінді, 
сызба-кестелерді, презентацияларды қабылдауға даяр креативті орта мен 
құрастырушы авторлардың білімі, таланты мен шеберлігінен тұратын авторлық орта 
мен оны қабылдайтын білім алушылар қажет. 
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Сламбекова Т.С. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК – НОВЫЙ ЖАНР УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ 

В содержании статьи излагаются, особенности современных цифровых 
технологий, в том числе системы электронного обучения, дистанционного, 
виртуального обучения и электронного учебника. В  статье подробно раскрываются   
структура и  эффективность электронного учебника, разработанное преподавателями 
Еевразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева д.п.н., профессором 
К.К. Шалгынбаевой, к.п.н. и.о. профессора Н.П. Албытовой и к.п.н. и.о. профессора 
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Т.С. Сламбековой  для предмета «Педагогика» (педагогика Высшей школы), 
изучаемого на уровне магистратуры научно-педагогического направления вуза.    

Ключевые слова: электронный учебник, система электронного обучения, 
электронное обучение, дистанционное обучение, виртуальное обучение. 

 
Slambekova T.S. 

ELECTRONIC TEXTBOOK – A NEW GENRE OF TEACHING 
RESOURCES IN HIGHER EDUCATION 

This article is dedicated to the peculiarities of modern digital technologies including 
electronic textbooks, the systems of electronic learning, distance learning and virtual 
learnings. The structure and efficiency of the electronic textbooks are revealed in details 
and developed by the lecturers of Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, 
a doctor of pedagogical sciences, professor K.K. Shalgynbayeva, a candidate of 
pedagogical sciences, acting professor N.P. Albytova, a candidate of pedagogical sciences, 
acting professor T.S. Slambekova for the discipline "Pedagogy" (Pedagogy in higher 
education) taught on the level of graduate course. 

Key words: electronic textbooks, the system of electronic learning, e-learning, 
distance learning, virtual learning. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Качественные изменения в сфере образования определяют 

потребность в такой подготовке будущих учителей начальных классов и 
воспитателей учреждений дошкольного образования, которая могла бы обеспечить 
формирование конкурентоспособной личности. Будущий педагог должен быть 
готов к изменению целей и способов педагогической деятельности, а также 
программного и методического обеспечения образовательного процесса. Вследствие 
чего необходимы соответствующие подходы к формированию образовательной 
среды студентов педагогических специальностей.   

Ключевые слова: обновлённое образование, компетентность, компетенция, 
ролевые компетенции, педагогическое творчество, инновации в образовании.  

 
Условия обновлённого содержания образования предъявляют к компетентным 

характеристикам педагога-профессионала высокие требования. Они, эти требования, 
не являются уж вовсе качественно новыми, родившимися на пустом месте. И до 
появления самого термина «обновлённое содержание образования» от педагога – 
учителя и воспитателя решающим образом зависело, с каким багажом знаний и 
восприятия окружающего школьник пойдёт в средние и старшие классы и далее  - во 
взрослую жизнь. Именно учитель в начальный период школьного обучения служит 
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для ребёнка  образцом действий, суждений, оценок. Это именно на него ложится 
ответственность за создание мотивационной среды школьника, его самооценки. 

Иное дело, что в современной социально-экономической, образовательной и 
культурной среде перед учителем ставятся более сложные задачи, поскольку и сам 
мир всё более усложняется. Произошедшие в обществе за последние десятилетия 
кардинальные изменения, касающиеся целей образования и путей их реализации, 
определили переход обучения как преподнесение учителем, обучающимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 
от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в процессе освоения 
знаний [1]. Потому, собственно, и теория новых ролей учителя получила столь 
широкий резонанс, хотя, по сути, это именно то новое, которое является хорошо 
забытым старым.  

Напомним, что в современной казахстанской школе ролевые компетенции 
учителя сводятся к четырём следующим (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Ролевые компетенции современного учителя [2]. 
 
Вряд ли эти «роли» современного учителя можно назвать абсолютно новыми, 

поскольку представители передовой педагогической и культурной мысли всех 
времён и народов (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, А.Дистервег, 
Я.Корчак,               И.Ф. Гербарт, Абай, И.Алтынсарин, К.Д. Ушинский, В.А. 
Сухомлинский, несправедливо умалчиваемый А.С. Макаренко и др.) указывали 
именно на эти качества учителя, если он хочет называться таковым. 

Невозможно подвергать сомнению и тот факт, что современный учитель 
должен быть одновременно высококвалифицированным специалистом и творческой 
личностью. А что такое квалифицированный специалист, как не специалист, 
владеющий набором профессиональных компетенций. 

О профессиональных компетенциях учителей нового поколения пишут много, 
нередко подменяя понятие «компетентность» понятием «квалифицированность», 
хотя между ними есть существенная разница. Компетентность учителя следует 
рассматривать в качестве приобретённых системных знаний и навыков в области 
обновляющихся педагогики и образования. Именно обладание ею позволяет учителю 
решать практические задачи в образовательной среде. И именно они составляют 
сущность педагогической деятельности. Следовательно, в новом формате 
образования компетентный учитель – это тот, кто обладает не только определённым, 

учитель – тьютор осуществляет педагогическое 
сопровождение ученика 

учитель – психолог учитывает возрастные и 
индивидуальные психологические 

особенности ребенка 

учитель – 
консультант 

помогает ученику найти пути 
решения проблемы 

учитель – модератор раскрывает потенциальные 
творческие возможности и 

способности ученика 
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пусть даже системным и высоким объёмом знаний, умений и навыков, но и способен 
реализовать и реализует их в своей педагогической деятельности. 

Компетентность определяет обязательное наличие у педагога мотивационной 
составляющей в отношении качественного осуществления своей профессиональной 
деятельности, наличие профессиональных ценностей и позиционирование своей 
профессии как ценности.  

Способность и готовность самоопределяться, самореализовываться и 
саморазвиваться – вот три кита компетентного подхода. В свою очередь, способность 
к саморазвитию – это способность и потенциальная способность к творчеству.  

Формирование профессиональной компетенции будущего учителя 
предполагает движение от эмпирического к конструктивному и – далее – к 
творческому уровню (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура формирования профессиональной компетенции 
учителя [3]. 

 
Таким образом, творческий уровень профессиональной компетенции учителя 

предполагает обладание способностью преобразовывать и синтезировать знания, 
умения и навыки в постоянно изменяющейся социально-экономической, 
политической и педагогической средах, осмысливать педагогическую деятельность в 
оригинальном формате, действуя самостоятельно и на основе собственных 
методических подходов к обучению. 

Важными индикаторами творческого уровня профессиональной компетенции 
учителя являются способности к переносу усвоенных знаний и умений в новую 
ситуацию, самостоятельного видения проблем в незнакомой ситуации, выявления 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ  
УРОВЕНЬ 

учитель обладает суммой знаний, руководствуясь 
на практике уже существующими, готовыми 
знаниями; 
не способен к самостоятельному анализу и 
конструированию;  
не умеет находить обоснованные теоретические, 
а не эмпирические решения профессиональной 
задачи 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

учитель на теоретической основе осмысливает 
цели действий, ожидаемые результаты, условия 
выполнения действий на основе существующей 
теоретической и методической информации; 
способен осознанно выбирать 
последовательность применения педагогического 
инструментария 

ТВОРЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

учитель самостоятельно конструирует 
педагогический процесс; 
свободно применяет на практике теоретические 
профессиональные знания; 
находит обоснованное решение любой 
профессиональной (педагогической) задачи 
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новой функции в известном объекте, комбинирования ранее известных способов в 
новые условия. Поэтому, как справедливо  замечала С.М. Баташова ещё в последнее 
десятилетие прошлого века, проблема профессионализма в педагогической теории и 
практике соотносится с понятием «педагогическое творчество» [4]. Уточним, что 
здесь существует не просто соотношение, а тесная взаимосвязь, особенно если 
учитывать те требования к учителю, которые презентируются обновлённым 
образованием как ключевые. 

Как и любая другая, педагогическая деятельность измеряется не только 
количественно, но и качественно. Труд учителя в единстве его содержания и формы 
(организации) можно адекватно оценить лишь тогда, когда определён уровень 
творческого отношения педагога к своей деятельности. В свою очередь, творческий 
компонент в деятельности педагога определяется использованием им своих 
возможностей для достижения поставленных целей. При этом, в отличие от 
творчества в других сферах, творчество педагога не имеет своей целью создание 
социально ценного нового, так как его продукт – развитие личности. Творческий 
потенциал личности педагога формируется на основе накопленного им социального 
опыта, психологических и предметных знаний, умений, навыков, позволяющих 
находить и применять оригинальные решения. Определяющее значение в 
формировании творческого уровня профессиональной компетенции студентов – 
будущих учителей начальной школы – имеют такие методические подходы к 
организации учебного процесса, которые способствовали бы личностному развитию. 
Оно же, в свою очередь, невозможно без самоопределения -  наличия своего 
личностного жизненного кредо, мировоззрения. 

С учётом этого важным представляется выработка системы подходов к 
формированию такого мировоззрения студентов педагогических специальностей, 
которые обеспечили бы им в их будущей профессиональной деятельности 
возможность эффективной трансформации от эмпирического уровня к творческому. 
Соответственно и наиболее эффективными в образовательной среде колледжа будут 
те подходы и технологии, которые направлены на коммуникативное, социально-
культурное и личностное развитие студентов. 

Одним из возможных путей решения рассматриваемой проблемы является 
интегративный подход к формированию мировоззрения будущих воспитателей и 
учителей начальной школы, предполагающий выделение ведущих 
мировоззренческих вопросов, которые составляют основу в системе миропонимания, 
определяют отношения человека к материальной и духовной культуре, к личному 
«Я» и основанный на соблюдении принципов комплексности, системности, 
структурности, содержательности, целостности, множественности, 
межпредметности, перманентности деятельности. При этом складывается структура 
мировоззрения, отражающая систему общественных отношений в виде теорий, 
соответствующих определённой форме общественного сознания. 

Интегративный подход предусматривает систематическое решение 
проблемных вопросов самого широкого аспекта. Причём курсы педагогики и 
психологии в системе учебных дисциплин колледжей гуманитарно-педагогической 
специализации уже по определению предоставляют неограниченные возможности 
для реализации такого подхода. Так, после таких лекционных тем по педагогике, как 
«Учитель – классный руководитель», «Передовой педагогический опыт и 
инновация», «Сущность и особенности обучения» предложим студентам устно или 
письменно (в жанре столь популярного сегодня эссе) высказаться по следующим 
проблемным вопросам: «Какова ценность педагогического труда в обществе?», «Роль 
учителя/воспитателя в сохранении и преумножении нравственных ценностей», «Что 
означает понятие «образование, ориентированное на результат»?», «Как вы 
представляете/видите свою личную готовность к труду педагога?». 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

71 
 

Педагогические взгляды – важное звено мировоззрения. Именно они 
определяют направленность воспитания, уточняют, для чего, чему и как учить. На 
практических занятиях обсудим со студентами вопросы: «Как воспитывать детей?», 
«Какова цель обучения?», «Для чего учить, как и чему?», «Как вы понимаете 
термины «гармоническое развитие личности», «конкурентоспособная личность?». 
Эти вопросы имеют непосредственное отношение к темам курса «Педагогика». 

Этические взгляды помогают регулировать взаимоотношения между людьми в 
рамках нравственных норм, принципов, идеалов. В курсе «Психология» обсудим со 
студентами вопросы «Что такое добро и зло, нравственный долг, совесть, честность, 
любовь, эгоизм, альтруизм, милосердие?», «Что может служить источником 
моральных идей?». при изучении темы «Психологическая деятельность учителя». 
Важно подчеркнуть, что проблематика этих вопросов логически увязывается и с 
курсом педагогики при изучении тем, например, «Цели, задачи. сущность воспитания 
в современном обществе», «Методы организации деятельности и формирование 
опыта общественного поведения личности, методы стимулирования в воспитании», 
«Нравственное воспитание. Нравственное воспитание в этнопедагогике» (раздел 
«Теория воспитания и этнопедагогика»). 

Социально-психологические взгляды регулируют взаимоотношения больших 
и малых социальных групп, их поведение, чувства, настроения и деятельность. 
Размышляя над проблемами социально-психологического характера, студенты 
приходят к осмыслению, что значит благо нации, этноса, коллектива, как 
проявляется взаимодействие людей в процессе общественных отношений разных 
форм, как принимать решения в конфликтных педагогических ситуациях. Такие темы 
курса психологии, как «Основы психологии воспитания», «Психологическая 
деятельность учителя», и курса педагогики по темам «Влияние социальных, 
биологических, психологических факторов на развитие личности»,  «Воспитание – 
социальное явление», представляют благодатную почву для размышления над этими 
вопросами. 

В рамках интегративного подхода осуществляется стимулирование 
познавательной активности и самостоятельности студентов как фактора 
формирования конструктивного мышления. 

Сущность познавательной самостоятельности как свойства личности 
заключается в способности человека без посторонней помощи приобретать 
информацию из разных источников. Ни один образ (ни материализованный, ни 
абстрактный) не формируется у человека без самостоятельных познавательных 
действий. Наибольший успех в учении достигается, когда обучающийся 
ориентируется на самостоятельное выполнение предварительно отобранных 
интеллектуальных операций. Их структура детерминируется родовыми, 
генетическими связями в изучаемом материале.  

Однако не секрет, что преподаватели при подготовке и проведении занятия не 
всегда учитывают познавательные возможности студентов. Лекции, например, 
читаются в продолжение семестра, а то и целого учебного года. На первых порах 
они, как правило, слушаются с интересом. Потом он постепенно снижается, падает и 
активность студентов, они начинают пропускать занятия и т.д. Это происходит 
потому, что методика чтения лекций (даже очень содержательных) чаще всего 
бывает однообразной: преподаватель говорит, объясняет, а студенты слушают и 
записывают.  

На первом этапе выявляем и разрабатываем общие алгоритмы учебных 
действий, которые помогут студентам усваивать новые понятия путем их выведения 
или построения, что, в конечном итоге, будет активизировать самостоятельный 
мыслительный процесс и познавательную деятельность. Умственные действия, сфор-
мированные на такой основе, характеризуются широтой переноса и находятся в 
состоянии непрерывного совершенствования. 
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Второй этап - систематизация учебных действий. Она проводится на основе 
наблюдения за учебным процессом, теоретического анализа психологической и 
дидактической литературы и констатирующих и обучающих экспериментов. 
Результатом такой работы может стать создание модели познавательных действий 
применительно к тому или иному учебному предмету. Так, в курсе «Педагогика» в 
условиях колледжа студенты должны актуализировать 4 типа познавательных 
действий: 1) по усвоению педагогической теории; 2) по анализу форм учебно-
воспитательной работы; 3) по подготовке и проведению уроков и внеклассных воспи-
тательных мероприятий; 4) по усвоению методов научных исследований в области 
дидактики и теории воспитания.  

В ходе констатирующего и обучающего экспериментов выявляются 
возможности их самостоятельного выполнения.  

Способность студентов выполнять учебные действия определяется заданиями-
тестами, построенными на учебном материале.  

Мы провели констатирующий эксперимент на занятиях по педагогике. 
Студентам предлагались задания, требующие самостоятельного мышления, 
например: представить в таблице все виды методов, рассмотренных в курсе 
педагогики. Составляя ее, студенты должны были определить логическое основание, 
по которому можно сгруппировать методы, их назначение. Требовалось установить 
типы методов: методы исследования, обучения и воспитания. Затем предлагалось 
разделить их на подгруппы. 

Никто из 15 студентов правильно таблицу составить не смог. 10 человек 
неправомерно ограничили число методов - отразили лишь методы обучения и 
воспитания. Уровень самостоятельности в классификации педагогических фактов 
оказался весьма низким. Но после специальных обучающих экспериментов успехи 
студентов в определении логических оснований деления понятий значительно 
возрастают. Коэффициент успешности, т.е. отношение числа правильно 
выполненных заданий к общему их количеству, возрастает в 1,5-2 раза. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что необходимо более 
широко использовать задания по формированию у студентов навыков 
самостоятельной учебной деятельности именно на учебном материале. К ним можно 
отнести различные приемы осмысления и усвоения материала на лекции, 
практических занятиях и приёмы самостоятельной внеаудиторной работе: 
предварительное планирование студентами своего ответа, определение главного как 
в только что прослушанной лекции, так и в учебных пособиях, научных статьях; 
сопоставление тех или иных предметов, явлений; доказательство какой-то точки 
зрения и т. д. 

Третий этап - разработка отдельных развивающих средств обучения, 
например, проблемного чтения лекционного курса, использование деловых игр и др. 

Важную роль в развитии самостоятельности мышления играют проблемные 
практические занятия, в том числе: ролевые игры, система докладов и рефератов 
проблемной направленности, пресс-конференция, или час вопросов и ответов; 
решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций, отобранных из 
разных источников; семинар-олимпиада; коллоквиум-собеседование или письменная 
контрольная работа; теоретическая конференция; проектирование. 

Задачи проблемного   семинара   специфичны и многообразны: углубление 
основных идей лекционного курса; формирование навыков профессионального 
мышления; приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности и др.  

Тип семинарских занятий зависит от ряда факторов, но определяющим среди 
них является ведущая дидактическая и воспитательная задача – развитие 
самостоятельного    творческого мышления. 

Используем проблемные практические занятия по педагогике, поскольку 
важнейшей  задачей изучения данного курса является  развитие педагогического 
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мышления. Так, по теме «Цели, задачи, сущность воспитания в современном 
обществе» предлагаем к обсуждению следующие вопросы: «Почему воспитателю 
необходимо иметь     четкое представление о цели воспитания?», «Уже в античном 
мире целью воспитания считалось формирование всесторонне и гармонически 
развитой личности. Почему     выдвигается именно такая цель воспитания?», 
«Почему достижение цели воспитания - проблема не только педагогическая, но и 
социальная?». 

Целесообразно и методически оправданно применение разноуровневого 
подхода. 

Первый уровень – подготовительный. Студенты решают на лекциях, практиче-
ских занятиях проблемные учебно-познавательные задачи, которые способствуют бо-
лее глубокому проникновению в сущность наиболее важных теоретических вопросов 
дидактики и частных методик (методы обучения, модульное обучение, проверка 
знаний, проблемность, алгоритмизация и информатизация обучения и т.п.). Второй 
уровень – репродуктивный. Студенты наблюдают и анализируют уроки учителей в 
школе по образцам и рекомендациям методистов и преподавателей кафедры 
педагогических дисциплин. Третий уровень – репродуктивно-поисковый. Под 
руководством учителя школы и методиста студент в период учебной практики 
готовит и дает пробные уроки. Четвертый уровень – учебно-поисковый. Практикант 
готовит и дает уроки самостоятельно, затем они обсуждаются методистом при 
активном участии студентов. Пятый уровень - экспериментально-поисковый. 
Практикант привлекается к научно-исследовательской работе по методике или 
дидактике: при помощи методиста или преподавателя кафедры формулирует 
рабочую гипотезу и проводит экспериментальные уроки. Обсуждение результатов 
эксперимента организуется методистом и преподавателем кафедры педагогических 
дисциплин при активном участии студентов. Здесь же используются различные 
формы и виды проектной работы. Шестой уровень – теоретико-обобщающий.    
Студент    на    основе    проведенных исследований   готовит  курсовую  работу.  

Типовая учебная программа «Педагогика для специальности «Начальное 
образование» выделяет специальное занятие по теме «Эстетическое, физическое 
воспитание [5]. В аспекте исследуемой проблемы работа над раскрытием этой темы 
на практическом занятии позволяет заострить внимание студентов на том, что 
эстетические взгляды формируют вкус человека, прививают ему возвышенные 
потребности и интересы. Это особенно важно понимать учителю нового формата, 
поэтому поразмышляем со студентами над вопросами: «Что значит красивое, 
прекрасное, безобразное?», «Какое значение придаётся этим категориям в 
национальных искусствах?», «Как можно говорить об этом с учащимися, какие 
педагогические подходы применять, какие роли учителя будут реализовываться при 
этом?». 

Важная дидактическая проблема возникает в связи с обманчивой простотой 
мировоззренческих вопросов: каким конкретным содержанием наполнить их в 
момент педагогического воздействия, как освещать их содержательно, избегая 
схематизма, упрощенчества, догматизма и вульгаризации, дешёвой пафосности, чем 
нередко грешат методические работы, посвящённые проблеме компетентостных 
моделей учителя нового формата. Причём эта проблема имеет двойную 
направленность: преподаватель – студент и студент – будущий учитель/воспитатель. 

На наш взгляд, принципиальное значение для формирования самостоятельного 
педагогического мышления будущих учителей начальной школы имеет приобщение 
их к передовому педагогическому опыту и его переосмысления в исторической 
перспективе с позиций общечеловеческих ценностей. В Типовой программе курса 
«Педагогика» по специальности «Начальное образование» [6] предусмотрено 
ознакомление студентов с краткой историей педагогики и этнопедагогики на 
лекционных занятиях. Более подробно студенты могут исследовать особенности 
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педагогических идей при выполнении курсовых работ, в процессе написания 
которых следует обратить  внимание на рассмотрение наиболее интересных 
методических идей и опыта с целью выявления возможности и условий их 
эффективного применения в своей будущей практике. 

В структуре занятий, посвящённых работе над курсовым проектом, выделим 
такие, на которых более подробно остановимся на темах, посвящённых передовому 
педагогическому опыту, как прошлому, так и современному.  

Перед педагогической практикой проводятся занятия совместно с 
методистами, учителями-новаторами под общим названием «Пути 
совершенствования процесса обучения», где особе внимание уделяем изучению 
передового педагогического опыта учителей регионов Казахстана, новаторских 
приёмов работы, освоению наиболее эффективных форм и методов учебной и 
внеклассной работы.  

Актуальным представляется и выработка подходов к организации 
практических занятий студентов с позиции формирования их готовности реализовать 
те роли, которые определены новыми подходами к образованию. Основная цель 
занятий – осмысление студентами собственного, индивидуального стиля 
педагогической деятельности; стимулирование их самоанализа и рефлексии. уровня 
мастерства, побуждение к самовоспитанию, совершенствованию профессиональных 
компетенций. 

Эффективность психолого-педагогической подготовки студентов к новым 
ролевым форматам будущей педагогической деятельности повышается благодаря 
непрерывному общению преподавателя со студентами, в учебном процессе, так и во 
внеучебное время. Конференции по историко-педагогическим проблемам, конкурсы 
педагогического мастерства (после прохождения практики), встречи с учителями-
новаторами, информационное, творческое, исследовательское проектирование 
являются органическим продолжением работы по формированию профессиональных 
компетенций будущих учителей начальной школы. 

Некоторое время назад достаточно бурно обсуждалась проблема 
технологизации учебного процесса как метод предоставления обучающемуся 
возможности экзистенциального выбора и самоопределения. Возможность выбора не 
только создает условия для развития индивидуальности, но и учит самостоятельному 
решению жизненных задач, является условием формирования готовности индивида к 
самоопределению, в том числе в профессиональной сфере. Такую деятельность 
можно выстроить на основе следования определенным образцам и алгоритмам, но в 
этом случае их выбор должен осознанно определяться студентом.  Задача педагога в 
этом случае заключается в создании таких условий, которые бы обеспечивали 
«запуск» механизмов самообразования, самопознания и самоактуализации личности, 
а также способствовали бы формированию мотивации достижения. Другими 
словами, он должен организовать такое взаимодействие в системе «педагог – 
студент», в котором студент осуществлял бы самоуправление учением [7]. Одним из 
таких средств, помогающих раскрыть вышеперечисленные задачи, может стать 
методика составления портфолио, хотя этот метод совершенно не заслуженно 
отодвинут на второй план. Портфолио уже потому перспективен в плане 
формирования педагогических компетенций, что является субъектным 
направленным, кроме всего прочего, на создание условий для саморазвития 
обучающегося, стимулирование автономной позиции личности, которая проявляется 
в творческой, исследовательской, проектной деятельности по достижению 
конкретного результата. При этом каждый студент обладает возможностью выбора 
индивидуального образовательного маршрута, выполняя как обязательные (по 
стандарту) задания, так и дополнительные, творческие, раскрывающие его личные 
пристрастия и интересы. 

Портфолио является важным мотивирующим фактором обучения, так как при 
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любой структуре он организован таким образом, что нацеливает студента на 
демонстрацию прогресса, развития. Образовательным результатом становится 
система технологических компетенций и компетенций личностного роста, которые 
выявляются в анализе и самоанализе презентационных продуктов (проектов, 
выполненных заданий, отчетов о проделанной работе и т.д.) по изученным и 
освоенным дисциплинам. Портфолио показывает рефлексивные способности 
обучающегося и степень его мотивации в изучении дисциплин как в рамках 
обязательного минимума содержания образования, так и за их пределами. 
Способствует он и выявлению тенденций саморазвития личности, демонстрирует 
потенциал дальнейшего совершенствования. 

Таким образом, обращение к отдельным аспектам проблемы формирования 
профессиональных компетенций студентов педагогических специальностей 
колледжей и ряд примеров из собственного педагогического опыта приводят к 
закономерному выводу о том, что этот процесс должен быть комплексным, 
основанным на системе современных подходов к нему в условиях обновлённого 
содержания образования. 
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Обыденкина Л.В., Шотанова А.А. 

ЖАҒДАЙЛЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ШАРТТАРЫНЫҢ 
КОЛЛЕДЖДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДАРЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 

КӘСІБИ КОМПАНИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ КЕЗ 
КЕЛГЕН АСПЕКТІЛЕРІ ТУРАЛЫ 

Білім беру саласындағы сапалы өзгерістер болашақ бастауыш сынып 
мұғалімдерін және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілерін бәсекеге 
қабілетті тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу қажеттілігін 
анықтайды. Болашақ мұғалім педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен әдістерін 
өзгертуге, сонымен қатар оқу-тәрбие процесін бағдарламалық және әдістемелік 
қамтамасыз етуге дайын болуы керек. Нәтижесінде педагогикалық мамандықтардың 
студенттерінің білім беру ортасын қалыптастыруға тиісті тәсілдер қажет.   

Тірек сөздер: жаңартылған білім, құзыреттілік, құзыреттілік, рөлдік ойын 
дағдылары, педагогикалық шығармашылық, білімдегі инновациялар. 
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Obydenkina L.V., Shotanova A.A. 
 ABOUT SOME ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
SPECIALTIES OF THE COLLEGE IN THE CONDITIONS OF UPDATED 

EDUCATION CONTENT 
Qualitative changes in the field of education determine the need for such training for 

future primary school and preschool teachers, whо could ensure the formation of a 
competitive personality. The future teacher must be ready to change the goals and methods 
of pedagogical activity, as well as the program and methodological support of the 
educational process. As a result, appropriate approaches to the formation of the educational 
environment of students of pedagogical specialties are necessary.   

 Keywords: renewed education, competence, competence, role-playing 
competences, pedagogical creativity, innovations in education.  
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ОТБАСЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ДАМУЫ БАР БАЛАЛАРМЕН 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТА ПСИХОЛОГ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 
 
Аңдатпа. Мақалада психология ғылымындағы көкейтесті мәселе отбасылық 

қарым-қатынаста ерекше дамуы бар балалармен жұмыста психолог жұмысының 
мәселесі жан-жақты теориялық тұрғыдан талданды.  Отбасылық 
қарым-қатынаста ерекше дамуы бар балалармен жұмыста психолог  жұмысының 
алатын орны айқындалып, отбасылық қарым-қатынастың ерекшеліктері мен 
қиындықтары және қарым-қатынастың ерекше дамуы бар балалармен жұмыста 
алатын орны сипатталды. Сонымен қатар мақалада отбасылық қарым-
қатынастағы ерекше дамуы бар балалармен жұмыста психолог жұмысына әсер 
ететін факторлар мен пайда болу себептері талданып, қарастырылды. Психология 
ғылымындағы осы мәселе бойынша жүргізілген кейбір зерттеулердің нәтижелері 
талданды және психолог жұмысын дамытуға бағытталған кейбір психологиялық 
ұсыныстар берілді. 

Тірек сөздер: отбасы, қарым-қатынас, ерекше дамуы бар балалар,  өзіне-өзі 
сенімсіздік, өзін-өзі жетілдіру, мүмкіндігі шектеулі балалар, психологиялық көмек 
көрсету,  

 
Соңғы жылдарда өзекті болып келе жатқан ерекше дамуы бар балалармен 

жұмыс жасау проблемасы кәсіби мақсаттарға жету үшін отбасы мен оларды 
тәрбиелеушілерге қажетті білім, іскерлік пен дағдыларды дамытуға үлкен мән 
беріледі.  

Отбасылық қарым-қатынаста тұлғаға қойылатын талаптар жылдар бойы 
өзгереді және жеке сипаттамалар жиынтығы дәстүрлі түсінікпен шектелмейді және 
одан да терең деңгейге көтеріледі. Яғни, өнімділік қарқынды жүктемелерге төтеп 
бере алмайды, бірақ ең алдымен өзіңіздің ресурстарыңызды пайдалана отырып, сіздің 
энергетикалық әлеуетіңізді қалпына келтіру мүмкіндігі ретінде; құзыреттілік кәсіби 
тұрғыдан ғана емес, оның практикалық қолданылуымен ғана емес, сондай-ақ үздіксіз 
оқыту мен дамытуға деген ниет пен қабілетін де біледі; көпшіліктің қарым-
қатынасын орнату және қолдау қабілеті ретінде ғана емес, сонымен қатар адамды 
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түсіну қабілеті ретінде барлық ықтимал көріністерін қабылдап, жемісті қарым-
қатынастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

 Осылайша, жанұядағы қарым-қатынаста әр мүшесінің талаптары көбіне 
тұлғалық өсудің ажырамас бөлігі болып табылатын өзін-өзі жетілдірудің, жеке өсудің 
деңгейін көрсететін сапаларға бағытталған.  

Жұмыста отбасылық қарым-қатынас мәселесі бойынша әдебиеттерді 
теориялық талдау жүргізілді. Осы тұста А.Маслоудың өзін-өзі жетілдірудің 
теориясына назар аударылды [1].  

А.Маслоудың пікірінше, өзін-өзі отбасында жетілдіру - олардың жеке 
мүмкіндіктерін толық идентификациялауға және дамытуға деген ұмтылыс. Өзін-өзі 
ақтауға ұмтылудың деңгейін білу үшін адам өз өмірінің, отбасылық қарым-қатынас 
жолының стратегиясын неғұрлым нақты айқындауға және оның басталу сәтінен 
кейінгі аралықта «межелік сызыққа дейін қашықтыққа дейін өсуді» бағалайды.  

Осы зерттеуімізде біз отбасылық қарым-қатынаста ерекше дамуы бар 
балалардың өзін-өзі танытуына ықпалын қарастырамыз, сонымен қатар, жеке 
тұлғаның қалыптасуына, адамның жеке ерекшеліктері, өз кезегінде, әрі қарай жеке 
және ортаға бейімделуге психологтың жұмысының жүйелі зерттелмеу арасындағы 
қайшылықтар анықталды.  

ХХ ғасырдың соңы Қазақстанда әр түрлі бейіндегі мамандардың 
(әлеуметтанушылар, демографтар, экономистер, психологтар, педагогтар және т.б.) 
қазіргі отбасы мәселелеріне деген қызығушылығының жоғары болуымен атап өтілді. 
Дәстүрлі отбасы баланың үйлесімді дамуы мен әлеуметтік бейімделуін  қамтамасыз 
ететін табиғи орта ретінде қабылданады. Ғалымдардың назары тек кәсіби 
проблематикамен ғана емес, сонымен қатар осы әлеуметтік институттың дамуында 
елеулі қиындықтардың бар екендігін дәлелдейді [2]. 

Бұл мәселеде дамуында ауытқушылығы бар балаларды тәрбиелейтін 
отбасылар ерекше орын алады, оларға "проблемалық" көрінісінің жоғары деңгейі тән. 
Ресейде соңғы онжылдықта болған елеулі өзгерістер дамуында ауытқулары бар 
адамдарға қарым-қатынасты ізгілендіру жоспарында мұндай бала тәрбиеленетін 
отбасына ерекше қызығушылық танытады. Тәжірибе бойынша мұндай отбасыларда 
оларға көмек көрсету қажеттілігінің жоғары деңгейі анықталатынын куәландырады. 
Балалардың денсаулығы ғылыми орталығының мәліметтері бойынша, мамандардың 
атаулы көмегін қажет ететін балалардың саны мектепке дейінгі жастағы балалардың 
25% - дан 40% - ға дейін өзгереді, ал балалардың 85% - ы дамудың кемшіліктерімен 
және денсаулығының қолайсыз жағдайымен туады. Мұндай балалар отбасында 
баламалы микроәлеуметтік орта құруды қоса алғанда, арнайы жағдайларда оқуы 
және тәрбиеленуі тиіс. 

Ата-аналардың бір бөлігі туындаған проблемаларға алаңдаушылық танытып, 
оларды өз күштерімен шешуге тырысатынын атап өткен жөн. Дамуында 
ауытқушылығы бар балалардың ата-аналары ата-аналар қауымдастықтарын, 
ағартушылық қорларын, қайырымдылық және әлеуметтік әріптестік орталықтарын 
("Даун синдром" қоғамы; "Есту қабілеті бұзылған балалардың ата-аналар 
қауымдастығы"; «Аутизм» балаларға көмек көрсету қоғамы және т.б.) құруға 
белсенді қатысады. Алайда, соңғы жылдары осындай мемлекеттік емес мекемелердің 
айтарлықтай өсуіне қарамастан, ата-аналардың негізгі бөлігі өз балаларының 
проблемаларын шешуге қатысты өзіндік шеңберде болып қала береді. 

Дамуында ауытқушылығы бар балалар тәрбиеленетін отбасылардың жағдайы, 
өкінішке орай, оларға уақтылы қолдау көрсету және кәсіби көмек көрсету 
мемлекеттік құрылымдардың жоғары белсенділігінің төмен болуына және 
психологиялық көмектің тұжырымдамалық тәсілдері мен теориялық-әдіснамалық 
негіздемесінің, сондай-ақ осы мәселе бойынша практикалық әзірлемелердің толық 
болмауына байланысты қиындауда. Осыған байланысты дамуында ауытқулары бар 
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балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға мемлекеттік психологиялық көмек 
моделін құру проблемасы ерекше маңызға ие болып отыр. 

Осы санаттағы отбасыларға психологиялық көмектің кешенді бағдарламасын 
әзірлеудің өзектілігі көптеген отбасыларда балалардың дамуы үшін барабар 
жағдайлар жасалған жоқ, керісінше, отбасылық жағдай балаға деструктивті әсер 
етеді, оның қорғалмаған тұлғасын жарақаттайды. Мұндай отбасы ішіндегі атмосфера 
келесі себептердің нәтижесінде пайда болады: 

- дамуында ауытқулары бар баланың тууы салдарынан отбасы мүшелерінің 
психикалық жарақаттануының жоғары деңгейі; 

- проблемалы балаға көмек көрсету уәждерінің, сондай-ақ ата-аналардың 
қарапайым психологиялық-педагогикалық білімінің болмауы; 

- баланың ерекшеліктерін қабылдамау, бұл ата-ана тұлғасының шектеулі 
ерекшеліктерімен де, сондай-ақ олардың осындай балаға қатысты мәдени-
құндылықтық бағдарларымен де байланысты [3]. 

ХХ ғасырдың соңында Ресей Федерациясында білім беру кеңістігінде баланы 
жеке психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыруды қамтамасыз ету 
мақсатында Білім берудегі практикалық психология қызметі құрылды. Оның бірнеше 
бағыты бар. Олардың бірі отбасыларға психологиялық көмек көрсету. Практикалық 
психология қызметі теориялық негізделген және іс жүзінде расталған әдістемелік 
әзірлемелер, нормативтік құжаттар негізінде әрекет етеді. Алайда дамуында 
ауытқулары бар баланы тәрбиелеп отырған отбасына психологиялық көмек көрсету 
саласында олар іс жүзінде жоқ. Осыған байланысты дамуында ауытқулары бар 
балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға психологиялық көмек жүйесінің кешенді 
моделін әзірлеу ерекше маңызға ие болып отыр. 

Даму кемістігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға арнайы 
психологиялық көмек көрсету қажеттілігі осы отбасылар күнделікті кездесетін 
әртүрлі проблемалардың үлкен санының болуымен байланысты. Ең алдымен, бұл 
үйде болған кезеңде бала үшін қолайлы оңалту және түзету-оқыту ортасын құру 
қажет. Бұл мақсатты жүзеге асыру ата-аналардан баланың қажеттіліктері мен 
мүмкіндіктерін түсінуге ықпал ететін белгілі бір білім көлемін талап етеді. Олар 
сондай-ақ баламен әдістемелік түрде дұрыс қарым-қатынас жасауға және оны дұрыс 
тәрбиелеуге мүмкіндік беретін практикалық дағдыларды меңгеруі тиіс. 

Отбасыларға психологиялық көмек көрсету отбасында дамуында ауытқулары 
бар баланың тууы салдарынан туындайтын жеке және тұлғааралық сипаттағы 
мәселелерді оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыста басты мақсат ата-
ананың өзіндік санасын өзгерту болып табылады, атап айтқанда: оның дамуында 
бұзылулары бар баланың оң қабылдауын қалыптастыру. Ұстанымның  барабарлығы  
ата-анаға жаңа өмірлік мағынаға ие болуға, баламен өзара қарым-қатынасты 
үйлестіруге, өзінің өзін-өзі бағалауын арттыруға, өзін-өзі санасын оңтайландыруға 
мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде, ата-аналардың тәрбиенің үйлесімді үлгілерін 
қолдануына себепші болады, ал болашақта баланың әлеуметтік бейімделуінің 
оңтайлы нұсқасын қамтамасыз етеді [4]. 

Жоғарыда келтірілген фактілер және дамуында ауытқулары бар баланы 
тәрбиелейтін отбасына психологиялық көмек көрсету жүйесін әзірлеудің өзектілігін, 
қазіргі уақытта практикалық білім беру психологиясы қызметінің ішінде 
қалыптасатын ерекше, перспективалық бағыт ретінде анықтайды. 

Бұл зерттеу арнайы психология, әлеуметтік психология және клиникалық 
психология тоғысында орындалды. Бір жағынан, ол осы ғылымдарға қатысты 
мәселелерді біріктіреді, ал екінші жағынан-арнайы психологиядағы жаңа 
перспективалы бағыт болып табылады. 

Ата-аналар бірінші педагогтар болып табылады. Олар баланың жеке 
тұлғасының дене, адамгершілік және интеллектуалдық дамуының негізін қалауға 
міндетті. Баланың қалыпты психикалық дамуының маңызды алғышарты — оған 
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маңызды жақын ересек-ата-аналардың махаббаты, отбасындағы тыныш жағдай, 
тілектестік қарым-қатынас, ата-аналардың өз дербестігін, мақсаткерлігін, моральдық-
ерік және коммуникативтік қасиеттерін дамытуға жәрдемдесуі болып табылады [5].  

Мүгедек балалардың 88%-ы отбасында тұрады. Мүгедек баланы тәрбиелеп 
отырған отбасы өзіне үлкен жауапкершілік жүктейді, себебі баланы социумға енгізу 
процесі ең жақын адамдармен қарым-қатынас арқылы баланың дербестігінің, 
өміршеңдігінің, әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігінің, оның өзі туралы 
түсінігінің, қазіргі және болашақтағы өз мүмкіндіктерінің негізі қаланатын отбасында 
басталады. Қалыпты балалар отбасыларында туындайтын проблемалар күрделі, бірақ 
мүмкіндігі шектеулі баласы бар ата-ананың қиындықтары өте қиын сипатта болады. 
XX ғасырдың аяғы мен XXl ғасырдың педагогикасы мен психологиясы физикалық 
және ақыл-ойы кемістігі бар балаларды әлеуметтік бейімдеудің жаңа тиімді түзету 
жолдарын іздестірумен болды. Осыған байланысты ерекше балаларға арнайы білім 
беру, баланың отбасына көмек көрсету жағдайы дефектологиялық маңызды 
проблемасына сай келеді. Мамандардың қызығушылығы белгілі бір білім мен 
дағдылардың балалар бойында қалыптасуының әдіснамалық мәселелерімен ғана 
шектелмейді. Түзету жұмысы кезінде баланың отбасына да көп назар аударылады. 
Сонымен қатар даму кемшілігі бар балаға жақын болған туыстарына да ерекше назар 
аударылып, оның арнайы мекемеде ғана емес, үйде де білім алуына қолайлы жағдай 
жасалуын қадағалайды. ХХІ ғасырдың алғашқы онжылдығында Ресей ғылымындағы 
жаңа бағыттың белсенді дамуы белгілі бір дәрежеде отбасылық атмосфераға және ең 
жақын әлеуметтік ортадағы ерекшелігі бар балалардың әрбiр санатының 
сипаттамаларына әсер ететiн ақпаратты ұсынды (И.С. Багдасарян, Богданова Н.В., 
Мазурова Н.В., Болотова Н.П., О.В. Булатова, О.В. Залеская, В.З. Денискина, М.Н. 
Элиашвили, Г.Калина, Н.В. Мазурова, Д.Ю. Мостовой, В.В. Ткачева, Е.В. Устинова, 
А.Худжлова, Т.И. Целевич, және т.б.) [6]. 

Ерекшелігі бар балалардың барлық биологиялық жанұяларын жан-жақты 
зерделеуді білдіретін алғашқы зерттеулер осындай отбасыларға психологиялық 
көмек тұжырымдамасын құруға, арнайы психологиядағы жаңа перспективалық 
бағытты ашуға мүмкіндік берді; ерекшелігі бар баланың отбасына психологиялық 
көмек көрсетудің теориялық және әдіснамалық негіздерін анықтау, оның ішінде 
негізгі тұжырымдамалық ережелер, диагностикалық, консультативтік және түзету 
жұмыстарының принциптері, мақсаттары, міндеттері мен бағыттары жатады. 

В.В. Ткачева зерттеуі бойынша, ерекше дамуы бар балалардың отбасыларына 
психологиялық көмек көрсетудің инновациялық үлгісін тәжірибе жүзінде жасап, 
даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың ата-анасының жағдайының және 
психологиялық сипаттамаларын зерделеу мақсатында арнайы психодиагностикалық 
құрал, сондай-ақ даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың ата-аналары үшін 
психокоррекциялық топтық тапсырмалар кешені әзірленді. Ата-аналардың 
психологиялық сипаттамаларын зерттеу нәтижесінде ерекше балалардың ата-
аналарының сипаттамалары үш психологиялық түрге бөлінді, атап айтқанда: 
авторитарлық типті, невротикалық және психосоматикалық (В.В. Ткачева). 
Мүмкіндігі шектеулі балаға және олардың жеке дамуына келесі факторлар әсер 
ететіндігі дәлелденді [7]: 

- баланың кемшілігі, оның ауырулығы, қайтымсыздығы және сыртқы 
көріністері; 

- ата-аналардың мүгедектігі бар балалармен өзара іс-қимылын 
ұйымдастыратын тұлғаның жеке қасиеттері және ата-аналар тәрбие үлгісін 
таңдаудағы маңызды рөлі («өзара әрекеттестік» моделі немесе «өзара әрекеттесу» 
моделі) олардың психикасының (авторитарлық, невротикалық, психосоматикалық) 
сипаттамаларын орындайды; 
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- балаға қатысты ата-аналардың құндылық бағдарлары, ата-аналық қарым-
қатынастың баланы тәрбиелеу процесіне әсері, отбасына тәуелділігі, ұлттық және 
этникалық дәстүрлер, әлеуметтік деңгей және ата-анасының тәрбиесі; 

- ата-аналардың білім беру міндеттерін жүзеге асыруға ықпал ететін немесе 
кедергі ететін әлеуметтік ортасы мен шарттары. 

Ата-аналармен жүргізілетін психокоррекциялық жұмыстың негізгі мақсаты 
ерекшелігі бар балаға олардың құндылығының қалыптасуы мен болашағына оң 
көзқарас қалыптастыру болып табылады. Бұл саладағы психологтың міндеті - ата-
аналардың невротизмге немесе психопатиясына жол бермеу, отбасындағы 
тұлғааралық қатынастарды оңтайландыру. Отбасы мүшелерінің сәйкессіз мінез-
құлық стратегияларын түзету мыналарды қамтиды: 

- Отбасындағы МШ баланың өзара әрекеттесуінің және білім берудің барабар 
модельдерін қалыптастыру; 

- тұлғааралық отбасылық қақтығысуды жеңу; 
- қоғамдағы ата-аналар арасындағы өзара іс-қимылдың жеткілікті модельдерін 

қалыптастыру; 
- ата-аналардың ішкі психологиялық жағдайын оптимизациялау, ата-ананың 

сыртқы әлеммен үйлесімді өзара әрекеттесуін, жалған- аутизмның алдын-алу және өз 
проблемалары бойынша «жабылуы»; 

- ата-анасының топтың, сыныптың және бүкіл оқу орнының ата-аналар 
тобында жинақталуы. 

Бұл зерттеулерде ерекше балаларды тәрбиелейтін отбасыларға психологиялық 
көмек көрсету әдісі психологиялық-түзету жұмыстарының алғашқы отандық 
технологиясы болып табылады, ол ерекшелігі бар баланың дамуына ата-аналардың 
өзін-өзі ақпараттандыру және отбасылық жағдайын оңтайландыруды қамтамасыз 
етеді. 

Отбасылық қарым-қатынаста ерекше оқытуды қажет ететін балаларға 
психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің жұмыс бағытын ұсынып отырмыз. 

Мақсаты: ерекше оқытуды қажет ететін балаларды әлеуметтік ортаға 
барынша әлеуметтік-психологиялық бейімделуін қамтамасыз ету. 

Міндеттер: 
- Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалармен дамыту-түзету 

жұмыстарының неғұрлым барабар жолдары мен құралдарын анықтау; 
- Анықталған даму ерекшеліктері негізінде денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 

баланың дамуын және оқыту мүмкіндігін болжау; 
- Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық дамыту-түзету жұмыстарын 

жүзеге асыру. 
Қызмет бағыттары: 
- Диагностика: 
1. Психикалық құрылымдардың қалыптасуының негізгі ерекшеліктерін 

көрсететін баланың даму ерекшелігін анықтау, дизонтогенездің осы нұсқасына 
келген себептер мен механизмдердің ықтималдығы туралы болжамдар құру. 

- Кеңес беру: 
1. Ата-аналардың баланың дамуындағы проблемаларға байланысты ақпаратты 

дұрыс қабылдауы үшін психологиялық жағдайлар жасау; 
2. Даму, түзету және тәрбиелеу бойынша ұзақ жұмыс істеуге дайын болу; 
3. Ата-аналарды кінә сезімінен босату, отбасының стресстік жағдайын жеңу; 
4. Отбасында қалыпты климат құру және қолдау. 
- Ағартушылық: 
1. Мүмкіндігі шектеулі балалардың түрлі санаттарының жеке-типологиялық 

ерекшеліктері. Олардың күшті және әлсіз жақтары; 
2. Қиындықтарды өтеу тәсілдері; 
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3. Мүмкіндігі шектеулі балалармен, оның ата-аналарымен өзара іс-қимыл 
жасау ерекшеліктері. 

- Түзету-дамыту жұмысы: 
1. Сенсомоторлы және танымдық қызметті түзету; 
2 .Эмоционалдық дамуды түзету; 
3. Мінез-құлықты түзету; 
4. Тұлғалық дамуды түзету. 
- Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс: 
1. Психологтың кеңесі. 
Ерекше оқытуды қажет ететін баланы алғашқы қабылдауды психолог жүзеге 

асырады. Бастапқы қабылдаудың негізгі міндеті мүмкіндіктері шектеулі баланың 
психологиялық мәртебесіне сәйкес психологиялық оңалту мақсаттарын тұжырымдау 
және оңалту бағытын (оңалту іс-шараларының жоспары) әзірлеу болып табылады. 

Қорытындылай келе, зерттеуде дамуында ауытқулары бар балаларды 
тәрбиелеп отырған отбасыларға психологиялық көмек көрсету бойынша кешенді 
шаралар жүйесін негіздеуге әрекет жасалды. Алынған эксперименталды деректер 
негізінде баланың ақауының ата-аналардың жеке ерекшеліктеріне әсері олардың 
психикасын жарақаттап, әртүрлі мінез ерекшеліктерін қалыптастыратындығы 
дәлелденді. Бұл өз кезегінде ата-аналардың баламен өзара қарым-қатынасының 
барабар еместігін және олардың тәрбиенің дұрыс емес үлгілерін пайдалануын алдын 
ала анықтайды. 

Ата-аналардың тұлғалық ерекшеліктерін бағалаудағы психологиялық тәсіл, 
олардың ұстанымдары көп жағдайда өз балаларына оптимальды емес қарым-қатынас 
арқылы сипатталатын ата-аналардың үш психологиялық түрін (невротикалық, 
авторитарлы, психосоматикалық) анықтауға мүмкіндік берді. 

Алынған эксперименталды деректерді жүйелі талдау отбасы ішіндегі 
атмосфераға және психофизикалық кемшіліктері бар балаға қарым-қатынасқа 
деструктивті әсер ететін факторларды нақтылауға және олардың сапалық 
сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік берді. 

Дамудағы ауытқулары бар балалардың ата-аналарымен топтық 
психокоррекциялық сабақтар кешені (В.В. Ткачева) арнайы білім беру жүйесінің 
түзету білім беру мекемелерінде тәрбиеленушілердің отбасыларымен жұмыс істеу 
тәжірибесінде, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесінің әртүрлі бейінді оңалту 
орталықтарында пайдаланылуы мүмкін. 

Дамуында ауытқулары бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 
психологиялық көмектің инновациялық моделін құру арнайы түзету білім беру және 
оңалту мекемелерінің құрылымында мамандардың баланың ата-аналарымен тығыз 
өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді және оның дамуы мен отбасында тәрбиеленуіне 
байланысты көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 
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Сабирова Ж.Н.  

ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С 
ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В статье проделан разносторонний теоретический анализ работы психолога в 
семейных отношениях с детьми с особыми потребностями. Определена роль 
взаимоотношении родителей с детьми с особыми потребностями, описаны 
особенности и трудности общения с ними и его место в формировании личности 
ребенка. Вместе с тем, в статье проанализированы и рассмотрены факторы работы с 
детьми с особыми отношениями в развитии. Также осуществлен анализ результатов 
некоторых экспериментальных исследований по данной проблеме. В конце 
представлены психологические рекомендации для развития работы психолога с 
родителями по коррекции коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: семья, общение, дети с особым развитием, самооценка, 
самосовершенствование, дети с ограниченными возможностями, психологическая 
помощь, общение психолога с родителями. 

 
Sabirova J.N. 

THE IMPORTANCE OF THE WORK OF A PSYCHOLOGIST IN FAMILY 
RELATIONSHIPS WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

The article contains a comprehensive theoretical analysis of the work of a 
psychologist in family relationships with children with special needs. The role of the 
relationship of parents with children with special needs is defined, the features and 
difficulties of communicating with them and its place in shaping the child’s personality are 
described. At the same time, the article analyzes ahd considers the factors of work with 
children with special relations in development. Also, the analysis of the results of some 
experimental studies on this issue. At the end, psychological recommendations for the 
development of the work of a psychologist with parents on the correction of 
communication skills are presented. 

Keywords: family, communication, children with special development, self-esteem, 
self-improvement, children with disabilities, psychological assistance, psychologist 
communication with parents. 
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МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА КУРСЫН ОҚЫТУДА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Аңдатпа. Мақалада «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі негізінде оқыту мен 

оқуды ұйымдастырудың ерекшеліктері баяндалады. Жас ұрпақтың білім сапасын 
көтеруде, оны  рухани дүниесі бай тұлға ретінде қалыптастыруда ұлттық және 
жалпы адамгершілік құндылықтарды оқу үдерісінде қолданудың мағызды екені анық 
– дегендей, оқушылардың физикалық білімді терең меңгеруі тәрбиелік шаралармен 
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ұштасады. Физиканы оқыту барысында «Мәігілік ел» құндылықтарды дәріптеу 
әдістемесі қарастырылады.  

Тірек сөздер: Мәңгілік Ел, ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық,бәсекеге 
қабілеттілік, энергия, қуат, жұмыс, жылу өткізгіштік, киіз үй, ғарыш 

 
Еліміздің Тұңғыш Президенті жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында 

білім беру жүйесінің рөліне тоқталып, өзгеру бағыттарына мән береді. «Біздің 
міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына 
айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сын тұрғысынан ойлау қабілетін және өз 
бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сондықтан білім алушылардың 
ғылыми жаратылыстану білімі ерекше  және өзекті маңызға ие болады. Ол 
оқушылардың бойында табиғат құбылыстары мен заңдылықтары туралы ұғым 
қалыптастырады табиғат әлемін тануы ғана емес, сонымен бірге өзгермелі әлемде өз 
орынын табуларына жағдай жасауға бағытталған және олардың дүниетанымын, 
мәдениеттануын және тәжірибеге бағдарланған сипаттамаларын қалыптастырады, 
интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттері, функционалдық 
сауаттылықтарын дамыту негізінде сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытады, 
тұлғалық сапасын және құндылықтар жүйесін тәрбиелейді» [1, 121-122 б.]. 

Орта білім беру ұйымдарындағы оқыту мен тәрбиелеудегі басты міндеттердің 
бірі - бәсекеге қабілеттілік пен ұлттық тәрбиені бойына дарытқан саналы азамат 
ретінде қалыптастыру. «Болашағымызға бағдар беретін, ұлтты ұйыстырып, 
мақсаттарға жетелейтін идея  бар екендігі  белгілі. Ол - Мәңгілік ел идеясы» [2]. 

Бұл өз кезегінде жалпы білім беру ұйымдарында. Әсіресе, мектептерде оқыту 
мен тәрбие шараларын ұйымдастыруда жүзеге асырылады. Сөзіміз нақты болу үшін 
«Мәңгілік Ел» идеясының бағыттарын басшылыққа ала өткізілген физика 
сабақтарының кейбіреуінен мысал келтіріледі. 

Алғашқы құндылық Мәңгілік Ел, бұл-Тәуелсіздік және Астана. «Біз 
Тәуелсіздікті нығайтудың тарихи ұлы миссиясына адал боламыз. Біз Астананы 
халқымыздың гүлденуі мен қуатының жарқын белгісі ретінде әрқашан мақтан 
тұтатын боламыз» [3, 57 б.]. Осы мақсатқа сай 7 сыныпта «Физика –табиғат туралы 
ғылым» [4, 8 б.] тақырыбындағы сабақта оқушылардың топтық жұмыстарын 
оздырған кезде Астанадағы «Бейбітшілік және келісім сарайы» [5, 227 б.], «Хан 
шатыр [6, 402 б.] кешені ғимараттары қолданылады. Тақырыптық материя, зат, дене 
ұғымдарын жинақтап тексеру кезінде кестемен жұмыс жасайды. 

  
Кесте 1 – «Физика – табиғат туралы ғылым» тақырыбы бойынша алған білімін 

жинақтау 
Материя «Бейбітшілік және келісім 

сарайы» ғимараты 
«Хан шатыры» ғимараты 

Сурет  

 
 

Ғимараттағы 
қолданылған 
дене 

 Ұсақ торлы шатыр 
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Ғимараттардың физикалық өлшемдері, құрылыс нысандарына қолданылған 

материалдары туралы мәліметтермен танысып, сұрақ-жауап, кесте толтырту арқылы, 
білім алушыларға  ғимараттардың маңыздылығы тағы бір мәрте ұғындырылады. 

Бағдарламадағы екінші құндылық – «Жалпы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен 
келісім. Біздің Отанымыз бір, ол – Тәуелсіз Қазақстан, біздің еліміз бір- тағдырымыз 
ортақ. Бейбітшілік пен келісімнің ұлы ісіне адал халықтың ғұмыры мыңжылдықтарға 
жалғасады» [3, 58 б.]. Бір мақсатқа сай бірлесіп, ұжымшылдықпен, келісіммен, ортақ 
бір қорытынды шығарып зерттеу жұмыстарын жүргізуді көздейтін сабақ түрі –
зертханалық сабақтар.  

«Жылу өткізгіштік, конвекция, сәуле шығару» [7, 21-23 б.]  тақырыбын 
оқытқанда оқушыларды шығармашылыққа баули отырып, олардың ой-өрісін, сөйлеу 
мәдениетін қалыптастыру, яғни, коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру 
мақсатында халқымыздың ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан бай қазынасы 
– киіз үй [8, 4 б.],  туралы түсінік беріледі. 

 

 
Сурет 1 – Киіз үй 

 
Киіз үйдің негізгі құрылыс материалы - киіз болып табылады. Киіз жүннен 

жасалады, жүн ылғал мен температура әсерінен /киіз басу/ және механикалық әрекет 
нәтижесінде ширайды да, көлемі кішірейіп, тығыздығы артады. Киіз басудағы ең 
жоғары тығыздық 0,55г/см3. (Жылуды нашар өткізетін заттар денені салқындатудан 
немесе қызып кетуден сақтау қажет болатын жерлерде пайдаланылады.) Киіздің 
жылу өткізгіштігі нашар, сондықтан оның осы қасиеті киіз үйдің аптап шілдеде сая, 
ызғырықта жылы баспа болуын қамтамасыз етеді.  

Сонымен өатар, қандай ыстық болса да киіз үйдің ауасы таза. Салқын болуы 
конвекцияға байланысты. Конвекцияда жылы ауа жоғары көтеріліп, салқын ауа оның 
орнын басады. Киіз үйдің салқын болуы оның түндігіне байланысты. Түндік қазіргі 
кездегі үйдегі терезенің ашпалы көзінің және мұржаның рөлін атқарады. Түндіктен 

Ғимараттағы 
қолданылған 
зат 

Гранит, құйма бетон, шыны Фторполимер  

Ғимарат 
туралы ең 
қызықты 
мәлімет 

«Әлемдегінің барлығы уақыттан 
қорқады, ал уақыт пирамидадан 
қорқады» (көне Египет мақала)  
Пирамиданың биіктігі – 62 метр. 

Қаптауға пайдаланылған 
фторполимер ETFE – жарықты 
молынан өткізіп, ғимараттың 
ішін ыстық пен суықтан 
қорғайтын ғажап құрылыс 
материалы [6, 6 б.]. 
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кірген салқын ауа төмен түсіп, жылы ауамен суықта от жаққандағы түтін ол арқылы 
сыртқа шығады.  

Әдетте киіз үйге ақ шаңқандай киіз жабады. Өйткені ақ киіз өзіне түсетін әр 
сәулелердің барлығын шағылдырады да жылу сіңіреді, бұл да жазда киіз үйдің 
салқын болу әсерін тигізеді [9, 20 б.].  

Бұл сабақта оқушыларға таныс «Бейбітшілік және келісім» сарайы туралы 
мәліметті еске түсіріп, салыстырмалы талдау жасатып, өткен мен бүгіннің тарихын 
тоғыстыра отырып, бірлік пен келісімде болудың маңыздылығын ұғындыруға 
болады. 

 «Зайырлы Мемлекет және Жоғары Руханият. Азаматтық және рухани 
құндылықтардың бірлігі бізге өз жолымызды табуға және өзімізді бүкіл әлемге 
мәшкүр етуге мүмкіндік берді» [3, 58 б.], - деп үшінші құндылықта көрсетілгендей, 
«Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері» тақырыбында физика мен техника 
саласындағы жетістіктер қарастырылады. Осы орайда оқушыларға қосымша 
физикаға ғылыми жаңалық енгізген қазақстандық ғалымдар жөнінде мағлұмат іздеу 
тапсырмалары беріледі. Мәселен, Ж.С. Тәжібаев – жоғары энергия физикасы және 
космостық сәулелер саласында құнды деректер алған, Т.Әбдісадықов – қатты дене 
физикасы бойынша құнды зерттеулер жүргізген [10, 33 б.]. Осы бағыт бүгінгі күнгі 
ғылым әлемімен, өзіміздің жергілікті ғалымдарымыздың еңбегін зерделеумен 
ұласады.   

Батыс Қазақстан обылысындағы жоғары оқу орындары, мектеп және өзге де 
білім беру ошақтары ғалымдарынан, қызметкерлерінен құралған «Батыс Қазақстан 
облысының Жас ғалымдар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің жұмысы және мүшелерінің 
инновациялық жобалары, жеткен жетістіктері туралы айтылады. Оқушылардың 
бойында өз бетімен жұмыстану, өз ойын еркін жеткізе білу, ақпарат көздерінен оқу 
рессурстарын іздеу, ақпаратты жинақтап, салыстыру, талдау, саралау сияқты 
ақпараттық құзыреттілігін шыңдау және ғылымға құштарлықтарын ашу мақсатында 
жобалау әдісі арқылы жас болса да ғылым саласындағы қажырлы еңбектерінің 
арқасында Қазақстанды шет мемлекеттерге танытып жүрген Досболаев М. (Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-нің физика-техникалық факультетінің доценті) мен  Жакиев 
Н. (Назарбаев университетінің ғылыми қызметкері, PhD, «100 жаңа есім» 
конкурсының жеңімпазы) туралы мағлұмат жүргізді [11, 8 б.]. Бұл сабақты 
конференция түрінде өткізген тиімді. 

Төртінші құндылық бойынша «Инновация негізіндегі тұрақты 
Экономикалық Өсім. Біз мемлекеттің индустриялық және инновациялық күш-
қуатын дамытып, табиғи ресурстар мен қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарап, 
қоғамда білім мен ғалымдық культін елдің зияткерлік іргетасы ретінде бекітетін 
боламыз» [3, 58 б.]. Оқұшыларға білім мен еңбектің арқасында физикалық 
инновациялық білімнің жаңғыруына көз жеткізе алатындай бағыт беріледі.  

7-сыныпта «Энергия» [3, 155 б.], 8-сыныпта «Отын энергиясы. Отынның 
меншікті жану жылуы» [6, 42 б.]  тақырыбын өткен кезде, әлемдік дәстүрлі емес 
энергия көздерін жандандыруға, шағын және орта бизнестің дамуына елеулі серпін 
берген, Елорда төрінде өткен «ЭКСПО-2017» көрмесі туралы айтылады [12, 8 б.].  
«Қоршаған ортаға жылу электр стансыларының әсері», «Сарқылмайтын 
энергетикалық қорларды пайдаланудың перспективалары» және «Қалпына келетін 
энергетикалық ресурстарды пайдаланудың перспективалары» [6, 47 б.] 
тақырыбындағы шығармашылық тапсырмаларды беру арқылы оқушылардың 
зияткерлік қабілеттерін шыңдау, отын түрлерін қолдану, қалған қалдықтарды 
қолданудың тиімді жолдарын ұсыну, яғни жобалау, жоспарлау дағдыларын дамытуға 
болады. 
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Сурет 2 – ЭКСПО-2017 көрме 
қалашығы 

Сурет 3 – Сарқылмайтын энергетика 
 

 
«Мәңгілік ел» идеясының бесінші құндылығы «Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамы. Елдің барлық табыстары мен жетістіктері – барша қазақстандықтардың күн 
сайынға қажырлы еңбегінің нәтижесі. Біз елдің әрбір азаматының жасампаздық 
әлеуетін жүзеге асыру үшін жағдай жасай отырып, еңбексүйгіштік және 
жауапкершілік, Еңбек Адамына құрмет сынды құндылықты нығайтамыз» [3, 58 б.] 
деген орамды ойға орай, сабақта әр оқушының өз бетімен жұмыстануына жағдай 
жасап, өз еңбегімен нәтижеге жетуіне ықпал ету көзделеді. Мәселен, 7-сыныпта 
«Жұмыс. Қуат. Энергия» [4, 149 б.] тақырыбын өткізгенде адамзаттың өмірі қимыл 
мен қозғалысқа толы болатындығын, сондықтан көптеген жұмыстар атқаратындығын 
түсіндіріп, жұмыс жасау кезіндегі шарттарға мысалдар келтіріледі. Адамның, 
көптеген техникалардың қуаттылығын «Оқыңыз, қызық» [4, 158 б.]  айдарымен 
берілетін тапсырмалар арқылы жүргізіледі. Енбек етуге баулу мақсатында 
оқушыларға теориялық білімдерін практикада қолдана отырып, жел, күн, су энергия 
көздерінің нысандарын макет түрінде жасайды, құрылыс нысандарын салуда 
қолданылатын жай механизмдердің ыңғайлы әдістерін, түрлерін ұсыну 
тапсырмаларын орындайды. Робототехника үйірмесіне қатысатын оқушылар түрлі 
электроникалық үлгі көрсетсе, «қозғалыс анықтауышының» тұрмыстық энергия 
үнемдеу мүмкіндігін, кей оқушылар бірлесіп, аяқталмаған электр тізбегін құрады, 
енді біреулері екі тастың үйкелісі кезінде энергияның өзгеруін практикумда 
дәлелдейді. Сонда өз қолымен жасалған нәрсенің құндылығын біліп, еңбекпен келген 
нәрсені бағалауды үйренеді. Үйге тапсырмаға «Мен тақта сүрткішпін», «Қалам мен 
бордың әңгімесі», «Терезенің сыры» тақырыптарына эссе жазуға беріп, 
оқушылардың жұмыс туралы түсініктерін бекіте отыып, үнемшілдікке тәрбиеледік. 

 Алтыншы құндылықта «Тарихтың, Мәдениет пен Тілдің ортақтығы. Біз 
ортақ тарихи мұрамызды мұқият сақтайтын боламыз. Қазақстан халқының мәдени 
әралуандылығын арттыра түсеміз. Біз мемлекеттік тілді қоғамды біріктірудің негізі, 
үштілділікті Елдің бәсекеге қабілеттілігінің басты шарты ретінде дамыту қағидатын 
ұстанатын боламыз» [3, 58 б.],- деп көрсетілгеніндей физика сабақтарында тірек 
сөздерді қазақ, орыс және ағылшын тілінде үйрету үшін  «Сәйкестендіру», «ТИ» 
кестесі, «Домино», жұмбақ құрастыру, суретті сөйлету әдістері қолданылады. Бұл 
оқушылардың физикалық ұғымдарды ана тілінде ғана емес, үш тілде еркін 
меңгерген,  физикаға құштарлығы басым оқушылар арасында өз ойын еркін жеткізе 
алатын,  сөздік қоры бай тұлға болуын қамтамасыз етеді.  

Жетінші құндылық - «Ұлттық қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы 
әлемдік және өңірлік проблемаларды шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы» [3, 
58 б.]. Оқушыларды білім кеңістігіндегі жетістіктері арқылы жаһандық бәсекеге 
қабілетті болуы үшін оқушыларды шағын көлемдегі зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
үйретіп, бағыт бағдар беріледі. 

Қазіргі таңда ғарыш саласындағы түрлі зерттеулердің орны ерекше екені 
белгілі. Сол зерттеулерді жүргізетін ғарышкерлерді ғарышқа ұшпас бұрын алдын ала 
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дайындайтынын білетін оқушы, ғарышкердің қол ептілігін қалыптастыруға арналған 
«Қол жаттықтырғыш» деп аталатын  аппаратты ойлап тауып, «Ғылым әлемін 
ашамыз-2019» байқауынан жүлделі екінші орынды иеленді.  

9-сынып физикасындағы «Реактивті қозғалыс» [13, 88 б.] тақырыбын өткенде 
Байқоңыр өлкесі [14, 32 б.], Байқоңыр  ғарыш айлағының аймақтық және 
халықаралық маңызын меңгерту мақсатында түрлі оқу-жаттығу тапсырмаларын 
беруге болады. Мәселен, Байқоңырдың орналасқан [15, 344 б.] жерін картадан табу, 
оған физикалық, географиялық талдау жасау, Байқоңырдан ұшқан ұшу аппараттары, 
Қазақстандық ғарышкерлер, оладың еңбектері туралы іздеп, «Еркін микрофон» әдісі 
арқылы жеткізу ұсынылады. Мұндай тапсырмалар мен әдістер оқушы бойында 
отанын сүю, тұрғылықты мекеннің тарихи, мәдени, ұлттық құндылықтарын 
мақтанышпен баяндай алу дағдыларын қалыптастырады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
«Мәңгілік ел – жалпы ұлттық идеясының» құндылықтарын мектептегі физика 

курсын оқытуда енгізудің нәтижесінде рухани дүниесі бай, бәсекеге қабілетті, өз 
елінің патриоты, білім деңгейі жоғары саналы азамат қалыптасады. Бүгінгі оқушы – 
ертеңгі күнгі маман. Ол елдің өркендеуіне үлес қосатын азамат. Қазіргі кезде 
жаңартылған білім мазмұнын меңгерту технологиясын дәстүрлі оқыту әдістемесімен 
ұштастыруды үйрене бастаған физика мұғалімі үшін Мәңгілік елдің құндылықтарын 
дәріптеу қиын екені айқын. Дегенмен, мұндай мәселенің физиканы оқытудағы 
оңтайлы тұстарын мысал ретінде қарастырып, әдістемелік мүмкіндіктердің 
кейбіреуін ұсындық.  

Қорыта келгенде мектеп оқушыларына білім беруде «Мәңгілік Ел» жалпы 
ұлттық идеясы мен халық педагогикасын сабақты жоспарлау барысында пән 
мазмұны арқылы беруде, ұлттық құндылықты бойына сіңірген, отансүйгіш, елі мен 
жерінің қамы үшін аянбайтын, өмір бойы білім алуға даяр еңбекқор ұрпақ 
тәрбиеленері хақ. Бұл Мәңгілік ел идеясының жүзеге асырылуына бағышталған 
педагогикалық жүйедегі қызметтердің бір бөлігі деген сөз. 
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Медешова А.Б., Жумабаева Ж.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИДЕЙ «МӘҢГІЛІК 
ЕЛ» В ОБУЧЕНИЮ КУРСА ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются особенности организации обучения на основе 
патриотических актов «Мәңгілік Ел». Всем известно, что при повышении качества 
знаний подростающего поколения, в формировании духовно-моральных качеств 
личности в процессе обучения большое значение имеет применение 
общечеловеческих и национальных ценностей, так как все это влияет на углубленное 
познание физики. Приведены методические приемы и примеры по внедрению идей 
«Мәңгілік ел» в процесс обучения курса физики. 

Ключевые слова: «Мәңгілік Ел»,  национальные ценности, 
конкурентноспособность, энергия, мощность, работа, теплопроводимость, юрта, 
космос. 

 
Medeshova A.B., Zhumabayeva Zh. M. 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPLEMENTING 
THE IDENTITY OF “MANGILIK EL” IN TEACHING THE PHYSICS COURSE 

AT SCHOOL 
The article discusses the features of the organization of training on the basis of 

patriotic acts "Mangilik el" Everyone knows that when improving the quality of knowledge 
of the teenage generation, in the formation of spiritual and moral qualities of the person in 
the learning process, the use of universal and national values is of great importance, since 
all this affects the advanced knowledge of physics. Methodical techniques and examples on 
the implementation of the ideas of "Migilik el" in the process of teaching a physics course 
are given. 
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ-ТҰЛҒАЛЫҚ 
САПАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Мақалада білім саясатының өзекті мәселелері – болашақ музыка 

мұғалімдерінің  кәсіби-тұлғалық қалыптасуының сапасын жақсарту, оларды 
біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, 
оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту, ондағы алдыңғы қатарлы 
оқу-тәрбие тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, 
білімдегі жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті 
қамтамасыз етуде оның рөлін арттыру және қазіргі заман техникасы мен 
технологиясын жоғары деңгейде қолдана білу сияқты мәселелер сарапталады. 
Жұмыста ғалымдардың пайымдауларын негізге ала отырып, болашақ музыка 
мұғалімдерінің кәсіби-тұлғалық қалыптасу мәселесі қарастырылды. Музыка 
мұғалімінің кәсіби тұлғасын қарастыра отырып, жастарды еңбектің қай 
саласында да, білім алуда да тек мәлімет жиынтығын меңгерумен шектелмей, 
терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт 
ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын маман етіп тәрбиелеу 
қажет болып отырғандығын алға тартамыз. 

Тірек сөздер: тұлға, кәсіби-тұлға, тұлғаның өсуі, тұлғалық қалыптасудың 
зерттелу деңгейі. 

 
Қазақстан Республикасы «Білім беру» Заңында ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу, жеке 
тұлғаның шығармашылық, рухани, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы 
интеллектін дамыту міндеті көзделген. Демек жастарды еңбектің қай саласында да, 
білім алуда да тек мәлімет жиынтығын меңгерумен шектелмей, терең білімді, 
ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз 
болмысын таныта алатын маман етіп тәрбиелеу қажет болып отыр [1]. 

Болашақ музыка мұғалімдерінің кәсіби-тұлғалық қалыптасу мәселесін негіздей 
отырып, ең алдымен, ғалымдардың пайымдауынша сан қырлы, полифониялық, 
тұрақталмаған «тұлға» деген ұғымға көзқарастарды зерделеу қажет, деп санаймыз. 
Тұлғаның психологиялық теорияларының және адаммен жұмыс істеу тәжірибесін 
ұйымдастырудың әртүрлілігі жағдайында бұл құбылыстың мәнін зерттеу қажет. 

Жалпы «тұлға» мәселесі күні бүгін ғана туындап отырған мәселе емес, бұл – 
адамзат баласының ертеден қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп келе жатқан 
мәселесі. 

Тұлға – әлеуметтік тіршілік ету әдісі жағынан дара болады, оның мәні 
индивидтің өзіндік ерекшелігінде, оның өзіндік дүниесін, ерекше өмір жолын 
белгілейді. Тұлғаның негізгі қызметтерінің бірі - үздіксіз ізденіс, өз өмірлік 
әрекетінің мәнін негіздеу, оған өзіндік тексеріс жасап тұру. 

Түрлі ғылым саласында тұлға мен оны дамытуды зерттеу бойынша белгілі 
бағыттар қалыптасқан. Жеке тұлғаны зерттеудегі мәдени-тарихи бағыттың негізін 
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қалаушы ғалым Л.С. Выготский бірінші болып мінез-құлықты зерделеу кезінде 
мәдени белгілер жүйесіне бет бұрды. Басқа психологтардың төңіректеп жүрген «сана 
– мінез-құлық» диадасының орнына ол «сана – мәдениет – мінез- құлық» триадасы 
бойынша ізденіске зейін қояды. Ғалым күрделі психикалық үдерістерді түсіну үшін 
олардың тарихын зерттеу керек деп есептеді. Оның пайымдауынша, жеке бастық 
ақыл-ой ретінде, ал әлеуметтік әрекет ретінде көрініс береді [2, 201 б.]. 

С.Л. Рубинштгейн адамның мінезі оны әрекет субъекті ретінде 
анықтайтындығын, соның негізінде көптеген шарттарға, тіпті адам өмір сүретін 
қоғамдық ортаның әдет-ғүрпы мен сол ортада адамның алып отырған қоғамдық 
орнына да тәуелді темперамент жатқандығына тоқталады да тұлға - жай ғана адам 
емес, даралық сапалары, нышандары, қабілеттері дамыған, ізденіп, ойлап табу үшін 
белсенді ізденуші адам тек ұзақ уақытқа созылған өзін-өзі дамыту арқылы 
қалыптасқан жеке адам ғана осылайша аталуға құқық алатындығын атап көрсетеді [3, 
347 б.]. 

Ағылшын психологтары айтуы бойынша, тұлға - бұл адамды биоәлеуметтік 
қарым-қатынастағы субъект және объект ретінде сипаттайтын, оның жалпы 
адамзаттық, әлеуметтік және жекелей қайталанбастығын біріктіретін түсінік [4, 557 
б.]. 

Тұлға - әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекетті жүзеге асырушы, нақгы 
қоғам мүшесі, өзін басқалардан ажырата білетін, өзінің кім екенін түсінетін, есі 
кірген ересек кісі сипаттамаға лайық деп есептейді академик Т.Т. Тәжібаев. Белгілі 
психолог Қ.Б. Жарықбаевтың пікірінше тұлға - өзіне де, айналасындағыларға да 
өзгеріс жасай алатын адамдар [5, 148 б.]. С.И. Ожегов сөздігінде: «жеке тұлға - адам 
қандай да бір қасиет, қабілет тасушы» ретінде қарастырылады [6, 416 б.]. 

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: «тұлға - 
дербес әрекет ететін субъект ретіндегі нақты жеке адам болмысының қайталанбас, 
ерекше әдісі, адамның қоғамдық өмірінің дара нысаны» деп берілген [7, 217 б.]. Жеке 
тұлға атауы екі негізгі бағытта қолданылады: 1) кез келген саналы адам; 2) өзінің 
психикалық даму үдерісін және мінез-құлық, жүріс-тұрысын басқара алатын 
қабілетіне сай деңгейдегі психикасы бар адам. Ал М.Н. Дьяченко, Л.А. Кандыбовтың 
еңбектерінде: «Жеке тұлға - саналы, сөйлеу, шығармашылық қабілеттері бар 
қоғамдағы табиғи тірі организм - адам» ретінде сипатталады [8, 4596.]. 

Сонымен «тұлға болу» феномені адамның әлеуметтік тұрмысының ерекше 
түрі, оның әлеуметке бағыттылығы, адамның тіршіліктің ерекше жағдайларына 
бейімделе алушылығы. Тұлға болуға деген қажеттілік индивидтің әлеуметтік 
байланыстар жүйесіне белсене араласуын, сонымен қатар оның детерминант болуын 
туындатады. Тұлға болу феномені адамның әлеуметтік тұрмысының айрықша түрін, 
оның әлеуметтегі бағдарлануын, адамның өмірлік әрекетінің ерекше жағдайларына 
өзіндік «бейімделу» реакциясын көрсетеді. Жеке тұлғаның әлеуметпен қарым-
қатынасы тарихи өзгермелі және драмалы. Алайда әлеумет жеке тұлғаны 
қаншалықты «басқанымен», ақыр соңында ол жеке тұлғаның генезисіне мүдделі. 

Шетелдік тұжырымдамаларда көрсетілген тұлға қалыптасуының қозғаушы 
күштері мен шарттарын талдау, түсіндірмелердің көп жоспарлығын көрсетеді: 

З.Фрейд тума әуестік пен инстинктерді жекелей және тұлғалық қалыптасудың 
негізі деп санаған, психикалық энергияның жалғыз көзі деп биологиялық әуестіктерді 
мойындаған. К.Юнгтің пікірінше, әрбір индивидум дараландыру немесе өзін-өзі 
дамыту тенденциясына ие. Дараландыру - бұл тұлғалық өсу ұғымымен тікелей 
байланысты «өзі болып қалыптасу» үрдісі. К.Юнгтің айтуынша, тұлғалық өсу - бұл әлем 
туралы, өзі туралы білімді кеңейту, саналы түрде хабардар болу [9, 48 б.]. 

А.Адлер қалыптасуды «қауымдастық сезімі» немесе «қоғамдық сезім» ретінде 
анықтайды. Бұл сезім адамның қоғамға енуіне, әдетте өмірінің алғашқы жылдарында 
пайда болатын өзінің толыққанды емес сезінуді жеңуге, әр түрлі компенсациялар 
арқылы басымдыққа қол жеткізуге ықпал етеді [10]. 
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Психологиядағы гуманистік бағыттың негізін қалаушылардың бірі А.Маслоу 
тұлғалық өсуді қол жеткізген базалық қажеттіліктер негізінде «жоғары» 
қажеттіліктерді бірізді қанағаттандыру ретінде қарастырған. Маслоудың пікірінше, 
өсу дегеніміз ықтималдықта қалып қоймау дегенді білдіреді. Тұлғалық өсудің мәні 
бір реттік қол жеткізуде емес, бұл әлем мен адамның өзінің арасындағы ерекше өзара 
қарым-қатьшас [11, 89 б.]. 

К.Роджерстің пікірінше, тұлғалық өсу биологиялық тұрғыдан қаншалықты 
мүмкін болса, соншалықты барынша құзыретті әрі қабілетті болуға ұмтылудан және 
осы өсу ағза мен «өзіндікті» қаншалықты күшейтетіндігінен білінеді [12]. 

Біз психолог К.А. Абульханова-Славская ұсынған анықтаманы ұстанамыз. 
Оған сәйкес «тұлғалық өсу бұл - тұлғаның негізгі өмірлік қатынастарына, тұлғаның 
«ядросын» қозғайтын тұлғалық дамудағы сапалық өзгерістер. Өз өткен өміріне өткен 
шақ ретінде қарау және болашаққа деген бағыттылық тұлғалық өсудегі осындай 
сапалық өзгерістер туралы айтуға мүмкіндік береді. Бұл үздіксіздіктегі қандай да 
кідіріс тоқыраудың болуына жэне тұлға құлдырауының (деградация) басталуына 
ұшырауы мүмкін» [13, 227 б.]. 

Тұлғаның қалыптасуына педагогикалық қолдау жүргізуде А.Маслоудың 
«қажеттіліктердің үшбұрышын» ескерген маңызды, есейген сайын (деңгейіне сәйкес) 
адам қажеттіліктер иерархиясы бойынша өсуі керек - физиологиялық өсуден өзін-өзі 
сыйлау қажеттілігі және өзін-өзі маңызды санау қажеттілігі сияқты рухани-
адамгершілік қажеттіліктерге дейін. А.Маслоу бойынша, өзін маңызды санау бұл 
адамның өзін іске асыру тілегі, ал нақты айтсақ - оның өсуге ынталануы. Бұл 
тұлғаның ең терең қажеттілігі оның өмірінің мәнін анықтайды, «Мен» дегеннің 
өзгелердің көзінде маңызды болып, болуы мүмкін мүлтіксіз биік мұратқа жылжу. 
Өзін-өзі маңызды санау - ол бірте-бірте өсудің кернеулі үрдісі, жетістіктерді 
жинақтау мен тағдырмен күні-бұрын жазылған ұйғарымға қарай жақындау үшін 
тынымсыз еңбек ету [11, 124 б.] деп ұйғарым білдіреді. 

Кәсіби тұрғыдан болашақ музыка мұғалімдерінің жоғарғы деңгейлі 
қажеттіліктері неғұрлым өзекті болса, олар неғұрлым өзінің шығармашылық әлеуетін 
жүзеге асыруға ұмтылса, соғұрлым жеке тұлғалық өсу бағытын таңдауда олар еркін 
болады, ал болашақ кәсіпкер маман ретінде өзінің парызына шынайы берілген 
болады. Л.Л. Бодалев адамның биік қажеттіліктерін құрылуының механизмін және 
заңдылығын анықтау маңызды «оның тек әлеуметік жағынан жігерлі тұлға ретінде 
ғана емес, оған қоса өзінің мамандығы бойынша шеберліктің биігіне жылжудың 
шарты» деп есептейді. 

Тұлғаның гуманистік теориясын талдай келе, біздің байқағанымыз, бұл 
бағыттағы ғалымдар «Мен - концепциясы» феноменіне назар аударып, оны адамның 
мінез-құлығына әсер ететін - бәріне кіруші, құраушы ретінде ұғындырады. Р.Бернс 
бойынша, Мен - концепциясы - бұл «индивидтің өзі жайлы, өзіне деген бағасы 
жайлы, бар ұсынулардың жиынтығы». Жеке өмір тәжірибесінен туындайтын «Мен» 
бейнесі, адамның әлемді, басқа адамдарды қабылдауына, өзінің тэліміне қоятын 
бағаға әсер етеді. Позитивті Мен – концепциясын өзін - өзі сыйлауға, өзін 
қабылдауға, өзінің құндылығын сезінумен теңестіруге болады. Болашақ музыка 
мұғалімдерін оқытудағы міндеттердің біреуі позитивті «Мен – концепциясын» 
дамытуға жағдай жасау кездейсоқтық емес деп санаймыз. Педагогтың кәсіби 
дайындығын қарастырып отырып, біз, Р.Бернстің педагогтардың оқушылармен 
позитивті және нәтижелі қатынасуына байланысты әлеуметтік жұмыс жүргізу қажет 
деген нұсқауларына негізделеміз. Осы дайындықгың нәтижесінде, музыка мұғалімі 
адамдармен тіл табысу үшін қажет болатын зеректікке үйренеді, оқу барысын 
толыққанды тұлға аралық қарым-қатынас ретінде қабылдайды. 

Осы пайымдауларды негізге ала отырып отырып мамандығымыздың 
ерекшеліктеріне тоқталайық: ЖОО біз кейде аспапты жете меңгерген, бірақ ауызша 
материалды түсіндіруге қиналатын, не керісінше, музыкалық қабілеті ойдан 
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шыққанымен аспапты игере алмайтын студенттерді кездестіреміз. Бұндай 
сыңаржақтылық балалар даярлығына зиянын тигізеді. ЖОО музыка мұғалімінің 
кәсіби-тұлғалық маман даярлаудың табысты болуының көзі мынада: барлық өтілетін 
оқу пәндердің кәсіби-педагогтік және бағыттылығын жетілдіру және қоғамдық 
сабақтарда, психологиялық-педагогтік және негізгі музыкалық пәндерде (музыкалық 
аспап, дирижерлау, вокал) қалыптасатын білімдерді, іскерліктерді және дағдылардың 
бір-бірімен біте байланысты болуын қамтамасыз ету. 

Мұғалім мамандығының шеберлігінің басты белгісі – оның психологиялық, 
педагогикалық жоғары әзірлігі болып табылады. Осыған орай болашақ 
мамандығының тұлғасы мынадан көрінеді. Ол шын мәніндегі қоғамдық 
педагогикалық жүйеге ие бола алатын ынталы6 шығармашылық ойлау қабілеттілігі 
жетілген, өзін-өзі тәрбиелеу дағдысы қалыптасқан еңбек пен тәртіп ережелерін 
бойына сіңірген гуманистік, тілдік қарым-қатынасты орната алатын маман. Сонымен 
бірге болашақ мамандығына қажетті азаматтық қасиетті өз бойына және оны 
шәкірттеріне дарыта білетін іскер де, қабілетті маман.  

Мұғалімнің оқушылардың қарым-қатынасына ынтымақтастық педагогтік 
негізі. Мұғалім-оқу материалын баяндап беруші, талап етуші ғана емес, баланың өз 
бетімен іздену, білігі мен дағдысын қалыптастырушы, ізденуіне қамқоршы 
жетектеуші дәрежесіне көтерілуі тиіс. Мұғалім шынайы адамгершіліктің үлгісі, ол 
өзінің тілін, музыкалық мұрасын жақсы меңгерген, өз ұлтының рухани игілігін 
бойына сіңірген зиялы адам болуы тиіс. Музыка-педагогика факультетінің алдында 
бүгінгі таңда қойылып отырған келелі міндеттердің бірі-жан-жақты даярлығы бар 
музыка сабағының мамандарын даярлау. Жас маман жеткіншектерді өнерге баулуда 
тек қана сабақ беру шеберлігін жетілдіріп қоймай, балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы тәрбие жұмысын үйлестіре жүргізгенде ғана мақсатқа жететіні хақ.  

Жалпы білім беретін мектептегі музыка мұғалімі музыканың белгілі бір ғана 
саласының маманы болмауы тиіс. Ол әрі теоретик, музыканың тарихшысы, 
музыканың және аспапты меңгерген тамаша аспапшы, музыканың этнографы болуы 
тиіс. Ең бастысы, ол музыка әдебиетін, яғни музыкалық шығарманы мүмкіндігінше 
көп білуі. Бұл қағиданы өз бағдарламасында Д.Б. Кабалевский де растап , «музыка 
мұғалімі білімді оқытушы болуы керек»-деген.  

Бұдан әрі Д.Кабалевский «Музыка мұғалімінің игеретін барлық іскерліктерінің 
ішінен аспапты меңгеруін ерекше бөліп алып қарау керек. Музыка сабағында, әсіресе 
сыныпта хор, оркестр т.б. көріністер тыңдау керек болған жағдайда механикалық 
жазылымсыз болмайды. Бірақ ол оқытушының өзінің тікелей орындауына қосымша 
болғаны жөн. Оның мазмұнын 3 түрлі көзқарас көрсетеді: - өзі тікелей орындау 
сыныпта эмоционалдық атмосфера туғызады; - тікелей орындаушы өзі орындағанда 
керек болған жағдайда кез-келген жерде тоқтай алады, кез-келген көрініс, тіпті жеке 
тактіні қайталай алады; - музыкалық аспапта орындаушы оған қоса ән салушы 
мұғалім өзінің аспапта ойнай білуінің қызықты да мәнді екенін іс жүзінде көрсете 
отырып, өз тәрбиеленушілеріне үлгі - өнеге бола алады. Музыка мұғалімінің 
приоритетті кәсіби сапалық деңгейіне жататындар: музыкалылық, эмпатийлік, кәсіби 
ойлау және өзіндік сана, креативтілік, әртістілік, жеке кәсіби позициясы [14, 16 б.].  

Музыкалық қабілет. Музыкалылық музыка мұғаліміне өнердегі жаңалықтарды 
бірігей қабылдауға, қоғамдық қабылдауға түспеген әлі де болса даулы, қызық 
шығармаларды бағалауға көмектеседі. Музыка мұғалімінің маңызды музыкалық 
көрсеткішінің бірі – музыкалық мәнерлілік. Дамыған музыкалық мәнерліліктің болуы 
- балаларды музыкалық мәдениетіне қалыптастырудың бірден-бір жоғары жетістігі 
болып табылады. Музыка мұғалімінің музыкалық қабілеті оның педагогикалық 
қызметінің барлық түрінде көрініс береді. Атап айтқанда, вокалды және аспаптық 
орындаушылықта, жеке музыкалы-пластикалық әрекетінде, балалардың аспаптық 
орындаушылығына басшылық жасауда, өзінің ән шығаруында, драмаларды, 
мюзиклдарды ұйымдастыруды, сабаққа музыкалық шығармаларды тандағанда т.б.  
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Мына мәселені есте сақтаған жөн, мұғалімнің музыкалық-педагогикалық 
қызметі әртүрлі психикалық процестерді жандандыра отырып, музыка мұғалімінің 
музыкалық қабілетінің дамуына жағдай жасайды. Ең маңыздысы - музыка 
мұғалімінің жадын дамытады. Музыкалық жадтың есту-бейнелілік, эмоциялық, 
құрылымды-логикалық, кару және қозғалыс-маторлы түрлері бар.  

Атақты педагог-ғалым К.Д. Ушинский: «Мұғалім тек өз пәнінен сабақ беріп 
қана қоймау керек, сонымен қатар тәрбиеші және адал, әділетті, шыншыл адам 
болуға тиісті», - деген болатын. Музыка мұғалімі өзінің таңдап алған мамандығын 
сүйіп, тәрбие жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарауға тиісті, ол үшін аса терең 
музыкалық-теориялық білімді болуы, педагогика мен психологияны ұштастыра білуі, 
әрі педагогикалық такті мен шеберлікті жете меңгеруі қажет.  

Сонымен қатар педагог этикасын мұғалімдердің кәсіптік ережелері және 
міндеттерімен шектеп қою жеткіліксіз. Сөз жоқ, бірден көзге түсетін мұ-ғалім 
тәртібінің сыртқы көрінісі, таза, ұқыпты киімі, оқушылармен қарымқатынасының 
дұрыстығы, балаларды тәрбиелеуде орасан зор роль атқарады.  

Мұғалімнің моральдық тұлғасында ең негізгі орын алатындары -оның білімі, 
педагогикалық шеберлігі және моральдық беделі. Оқушыларға белгілі білім жүйесін 
бере отырып, әрбір музыка мұғалімі оны бүгінгі күннің талабына сай ғана емес, 
сонымен қатар ертеңге де қажетті деп ойлағаны дұрыс. Мұғалім жұмысында жаңа - 
әдістерді қолданып, оларды әрі қарай заман талабына сай жаңартып отыруы алдына 
қойған азаматтық борышын ой-дағыдай тындауының қажетті алғы шарттары. Екі 
қарама-қарсы өмірлік позициялары – «иелену» позициясы мен «болу» позициясын 
Эрик Фром анықтайды. Біріншісі өмірдің мәнін қажеттіліктерді өтеуді қарастырумен 
байланысты: «Мен мендегі бар затпен анықталады». Екіншісі әлеммен әрекеттестігін 
басынан кешірумен байланысты: «Мен мендегі болып жүрген әрекеттермен 
анықталады». Біріншісінде адам күн көрушілік тәсілдеріне сүйенеді. Екіншісінде - 
өмірдің мазмұнына. Осындай тұрмыстық (немесе онтологиялық) тәрбиелеудің 
түсінігі қазіргі педагогикалық-психологиялық ғылым мен тәжірибесінде қалыптасып, 
нығаю үстінде. «Адам өзінің болмысымен тұрмыстың ақиқатына тасталынған, яғни 
экзистенділеу негізінде.... Болмыстың ақиқатын сақтау үшін, яғни болмыс 
жағдайында мағыналық мәнінде болу үшін» (М.Хайдеггер).  

Сонымен жұмысымызды қорытындылай келе, егер, болашақ музыка пәні 
мұғалімінің кәсіби-тұлғалық сапаларын қалыптастыру мазмұнының моделі және оны 
меңгеру әдістемесі ұсынылса және жоғарғы оқу орнында оқу барысында белгілі бір 
дәрежеде барлық студентке ол әдістеме меңгертілсе; жоғары оқу орнында қазіргі 
заманғы педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып, болашақ 
музыка пәні мұғалімінің кәсіби-қажетті сапаларын қалыптасуына тиімді жағдайлар 
жасалынса, онда болашақ музыка пәні мұғалімінің кәсіби құзырлығы артады, ал, бұл 
болса оған меңгерген білім, іскерлік, дағдысын кәсіби үрдісіне тиімді пайдалануда 
септігін тигізеді. 

- бар мүмкіндіктерді ескере отырып, болашақ музыка мұғалімінің музыкалық 
білімінің мазмұнын байыту; 

- әртүрлі музыкалық мәліметтерді шоғырландыру мақсатында, болашақ 
музыка мұғалімінің білімін жүйелеу, кеңейту және тереңдету, аталған салада зерттеу 
біліктері мен дағдыларын меңгеру мақсатында оқу - әдістемелік кешенді құру және 
қолдану; 

- жоғары оқу орнының оқу процесінде белсенді практикалық - бағдарлы 
оқытудың формалары мен әдістерін қолдану, оның ішінде орындаушылық, жобалар, 
зерттеу сипатындағы тапсырмалар, өздік жұмыс т.б. қолдану; 

- студенттер үшін міндетті, практикалық жұмыстарды ұйымдастыру арқылы, 
жергілікті жерде музыкалық мәдени зерттеу және практикалық қызметтерін 
ұйымдастырудың арнайы біліктерін қалыптастыруға болады.  

 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

94 
 

Әдебиеттер: 
1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 

319 Заңы // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. – 2007. – № 20. – 
151- құжат. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей 
психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 
1989. – 409 с. 

4. Matthew J., MeLarnona W., Carswell J.J. The personality differentition by 
intelegence hypothesis, A measurement ibvariance invarianse investigation // Personality 
and individual differeces. – 2013. – Issue: 5. – P. 557-5617.   

5. Жарықбаев Қ.Б. Жантану: Оқулық, өңделіп, толықгырылып, сегізінші 
басылуы. – Алматы, 2008. – 148 б. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: 
«Азъ», 1992. – 641 с. 

7. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика 
және психология. – Алматы: Мектеп, 2002. – 256 б. 

8. Дьяченко М.Н., Кандыбович Л.А. Психологический словарь-справочник. – 
М.: АСТ, 2001. – 576 6. 

9. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1993. – 149 с. 
10. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995. – 205 

с. 
11. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности: тесты. – М., 1982. – 

154 с. 
12. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. 

Е.И. Исениной. – М.: Прогресс, 1998. – 480 с. 
13. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: 

Наука, 1980. – 336 с. 
14. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы // Педагогические: Избранные статьи и доклады. – М., 
1986. – С. 238. 

 
Алсаитова Р.К. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  

 В статье рассматриваются актуальные вопросы образовательной политики 
– повышения профессионализма будущих учителей музыки, их радикальное 
обновление научно-методической системы образования, изменение форм и методов 
обучения, устранение различия между передовым обучением и практикой 
современного общества и дифференциация знаний в области образования, 
повышение его роли в обеспечении преемственности в образовательном процессе и 
умение применять современные технологии и технологии на высоком уровне. 
Основываясь на выводах ученых в работе, мы рассмотрели вопрос профессионально-
личностного образования будущих учителей музыки. Учитывая профессиональную 
личность учителя музыки, не только обучать молодых людей объему своей работы и 
приобретенным знаниям, но и следовать инструкциям как получать глубокие знания, 
креативность, креативность во всех действиях, обучать так же, как специалиста, 
который может реализовать себя и свои возможености. 

Ключевые слова: личность, профессионально-личностный, личностный рост, 
степень изучаемости формирования личности; 
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Alsaitova R. 
SOME PROBLEMS OF PROFESSIONAL AND PERSONAL FORMATION 

OF FUTURE MUSIC TEACHERS 
The article discusses current issues of educational policy - improving the 

professionalism of future music teachers, their radical updating of the scientific and 
methodological education system, changing the forms and methods of teaching, eliminating 
the distinction between advanced teaching and practice of modern society and 
differentiating knowledge in the field of education, increasing its role in ensuring continuity 
in the educational process and the ability to apply modern technologies and technologies at 
a high level. Based on the findings of scientists in the work, we examined the issue of 
professional and personal education of future music teachers. Given the professional 
identity of a music teacher, not only to teach young people the volume of their work and 
acquired knowledge, but also to follow instructions on how to get deep knowledge, 
creativity, creativity in all actions, to train in the same way as a specialist who can realize 
himself and his capabilities. 

Keywords: personality, professional-personal, personal growth, degree of study of 
personality formation; 
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ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ В ОБУЧЕНИИ: САМООРГАНИЗАЦИЯ 
МАТЕРИИ, СИНЕРГЕТИКА 

 
Аннотация. Статья посвящена реализации принципа научности при обучении 

физике на примере одной из проблем современной науки – условия возникновения 
порядка из хаоса, самоорганизации материи. Рассматривается возникновение 
проблемы, ее связь со вторым законом термодинамики, ошибочное применение 
которого привело к гипотезе о возможности тепловой смерти Вселенной. Решение 
проблемы, связанное с теорией неравновесных состояний, рассматривается на 
основе современного направления науки – синергетики. 

Ключевые слова: хаос и порядок, энтропия, второй закон термодинамики, 
Вселенная, Р.Клаузиус, Л.Больцман, Г.Хакен, И.Р. Пригожин, системы открытые и 
закрытые, флуктуация, точка бифуркации, аттрактор. 

 
Государственный общеобязательный стандарт основного среднего 

образования направлен на достижение системы целей образования в виде ожидаемых 
результатов обучения. «Под ожидаемыми результатами имеется в виду совокупность 
компетенций, выражающих, что именно обучающийся будет знать, понимать, 
демонстрировать по завершении обучения. Среди ожидаемых результатов обучения 
по образовательной области «Естествознание» отмечается понимание роли 
естественных наук, в том числе физики, в современной жизни, умение применять 
основные физические понятия, термины, законы для описания природных объектов, 
процессов, явлений. Умение анализировать состояние науки» [1].  

Физика – наука развивающаяся. Ее значительные успехи достигнуты 
благодаря систематизации знаний, логического построения фундаментальных 
физических теорий с использованием математического аппарата. Физика изучает 
простейшие формы движения материи. Поэтому ее достижения лежат в основе 
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достижений других естественных наук. Во влиянии физики на развитие человечества 
можно выделить два основных направления: влияние на развитие техники, научно-
технического прогресса; влияние на понимание окружающего мира, на 
формирование научного мировоззрения. Формирование естественнонаучного 
мировоззрения является одной из целей изучения физики. Мировоззренческие 
аспекты присутствуют  во всех уровнях разделах физики, на всех уровнях 
организации материи от мира элементарных частиц до проблем Космоса, рождения, 
развития, существования Вселенной в целом…[2, с. 10].  

Второй закон термодинамики. Одним из важных и наиболее сложных 
мировоззренческих вопросов является вопрос, который наиболее четко поставлен  
вторым законом термодинамики. В содержание школьного образования этот закон 
вошел в последние десятилетия XX века. Внимание учащихся обращается на 
существование в природе обратимых и необратимых процессов и работу  тепловых 
двигателей. Подчеркивается, что второй закон термодинамики определяет 
направление процессов в природе [3, с. 76]. В учебнике [4, с. 191] приводятся 
различные формулировки этого закона, отмечается, что он не является абсолютным в 
отличие первого закона термодинамики. Второй закон термодинамики имеет 
статистический характер. Смысл этой особенности закона не раскрывается. 
Существенно также и то, что в содержание темы не включена ошибочная гипотеза 
Р.Клаузиуса о тепловой смерти Вселенной, как следствие второго закона 
термодинамики, примененного ко Вселенной в целом.  С целью формирования 
научного мировоззрения учащихся целесообразно введение в содержание обучения 
анализа этой гипотезы, ее истоков и критики. Соответствующий материал можно 
найти в вузовских учебниках по термодинамике и статистической физике и учебных 
пособиях по современным концепциям естествознания [5, с. 42, 73; 6, с. 269]. 

Дискуссия по гипотезе о тепловой смерти Вселенной занимает важное место в 
истории развития физики, в том числе, в понимании границ применения физических 
законов, в понимании различия законов динамических и статистических, 
абсолютных, универсальных и законов, имеющих место только в определенной 
области, при изучении отдельных систем, явлений, процессов. В борьбе с гипотезой 
Р.Клаузиуса о перспективе тепловой смерти Вселенной особенно важна роль 
Л.Больцмана. О его работах будет сказано позднее. Здесь отметим, что его идея 
обоснования статистического характера второго закона термодинамики, 
использования теории флуктуаций для объяснения неравновесного состояния 
Вселенной находит свое развитие в современном направлении науки, названном 
синергетикой, которая решает проблемы самоорганизации материи, проблемы 
рождения порядка из хаоса [6, с. 167; 7, с. 5; 8, с. 42 ]. 

 Состояние физической системы характеризуется некоторыми физическими 
параметрами, связь между которыми определяет функция, называемая функцией 
состояния. Такой функцией состояния является, например, энергия системы, которая 
в замкнутой изолированной системе подчиняется универсальному закону сохранения 
и превращения. Второй закон термодинамики устанавливает новую функцию 
состояния – энтропию S [9, с. 171; 5, с. 47]. С точки зрения термодинамики эта 
функция неубывающая. Она не изменяется при обратимых процессах и возрастает 
при необратимых. Максимальное значение энтропия системы принимает в состоянии 
равновесия. Утверждение о том, что процессы в изолированной  термодинамической 
системе приближают систему к равновесию – это утверждение о переходе системы в 
состояние с максимальной энтропией. В этом состоянии во всех частях системы 
выравниваются параметры, характеризующее состояние, в том числе давление и 
температура. При отсутствии разности температур нельзя получить работу. Отсюда 
термин «тепловая смерть Вселенной»: энергия сохраняется, но она теряет свою 
производящую способность, превращается в энергию теплового хаотического 
движения. При этом во Вселенной должны прекратится все макроскопические 
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процессы [5, с. 11; 10, с. 744]. Современная космология отвергает теорию тепловой 
смерти Вселенной. Но, как отмечено выше, еще до ее возникновения были 
гениальные попытки опровержения этой теории. Флуктационная гипотеза 
Л.Больцмана, занявшая достойное место в истории физики и не потерпевшая 
значимость в современной науке, является наиболее значимой из этих попыток. 

Феноменологическая, макроскопическая термодинамика формулирует 
однозначные динамические законы. В такой форме был сформулирован второй закон 
термодинамики, утверждающий самопроизвольный переход системы в состояние 
равновесия, закон возрастания энтропии. Другим методом изучения 
макроскопических систем является статистический метод, математической основой 
которого является теория вероятностей. Этот метод использован в молекулярно – 
кинетической теории, в утверждении которой большой вклад внес  Л.Больцман. На 
вопросы о том, почему Вселенная за длительный период своего существования не 
достигла состояния равновесия и будет ли оно достигнуто, он  отвечает 
флуктуационной гипотезой: в разных областях огромной  Вселенной в некоторое 
время возникают флуктуации, то есть самопроизвольные отклонения от равновесного 
состояния, в котором находится Вселенная. Наш мир находится, по Л.Больцману, в 
состоянии такой флуктуации. Теория Л.Больцмана объясняла неравновесное 
состояние Вселенной, отрицая гипотезу Р.Клаузиуса о ее возможной  тепловой 
смерти. Последующие  расчеты показывали, что вероятность таких флуктуаций в 
масштабах Вселенной очень мала. Но гипотеза давала надежду на возможность 
самопроизвольного появления неравновесных состояний из равновесного. 
Современная космология принимает во внимание существование Всемирного 
тяготения, которое приводит к тому, что равномерное изотермическое состояние 
Вселенной не является наиболее вероятным, не соответствует максимуму энтропии. 
Вселенная непрерывно эволюционирует, оставалась нестатичной [10, с. 445]. 

Второй закон термодинамики оказался тесно связанным с проблемами 
современной космологии. В учебном процессе он занимает важное место в 
формировании научного мировоззрения. Основой процесса обучения являются 
дидактические принципы, определяющие общие закономерности  обучения. Среди 
этих принципов выделяют ведущие, исходные. К ним относят принцип научности и 
философского мировоззрения [11, с. 37]. Этот принцип требует раскрытия 
закономерностей процесса познания, формирования у студентов и учащихся 
научного мировоззрения,  соответствия  содержания образования  современному 
уровню развития науки. Но, во-первых, физическая наука развивается быстрыми 
темпами, во-вторых, трудно включить все вопросы науки в содержание обучения, в-
третьих, многие вопросы сложны для понимания. Однако, современная не только 
научная, но и практическая потребность заставляет в процессе обучения уделять 
должное внимание вопросу самоорганизации материи. С этим вопросом связаны 
условия существования неравновесного состояния Вселенной и особенности 
процессов в неравновесных открытых системах.  

Современный учитель должен иметь достаточную подготовку по проблемам, 
которыми занимается современная наука – синергетика. Термин «синергетика» в 
1969 г. ввел немецкий физик и математик Герман Хакен. В работе [7, с. 5] 
отмечается, что в 1973 г. на первой конференции по проблемам самоорганизации 
профессор Штутгарского университета Герман Хакен сделал доклад, ставший 
программным. В 1978г. издательство «Шпрингер» вышла книга Г.Хакена 
«Синергетика». Автор рассматривает проблему возникновения из простого 
сложного. Эта проблема связана с понятиями «система», «хаос» и «порядок». 

Физические системы. Рассмотрение вопросов самоорганизации материи, 
синергетики, предполагает внимательное отношение к понятию физической системы, 
особенностям свойств систем, находящихся в различных условиях. Термины 
система, физические системы используются в различных разделах физики. Понятие 
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системы  в физике используется как применительно  к совокупности физических 
знаний, так и к материальным объектам. Поэтому целесообразно обратить внимание 
на общее понятие системы и виды физических систем. Система – совокупность 
объектов, объединенных относительно устойчивыми взаимосвязями, более 
значимыми, нежели взаимосвязи с окружающей средой, и создающими новое 
качество, называемое эффектом системы, которым не обладают ни отдельные эти 
объекты, ни другие их совокупности [13, с. 69]. Система – совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует целостность, 
единство. Первые представления о системе возникли в античной философии как об 
упорядоченности и целостности бытия. В древне-греческой философии и науке 
(Евклид, Платон, Аристотель) разрабатывалась идея системности знания 
(аксиоматическое построение логики) [10, с. 610]. Основная задача теории систем: 
построение конкретных научных знании о различиях и особенностях их поведения в 
конкретных условиях. При определении понятия системы необходимо учитывать 
тесную связь с понятиями элементы, объекты, структуры, отношения, 
подсистемы,  целостность и др.  

Понятие системы является одним из основных понятий синергетики. 
Синергетика требует более глубокого рассмотрения самого понятия системы, ее 
свойств и разнообразия. Физические системы классифицируют по различным 
признакам. При изучении различных состоянии и процессов выделяют системы: 
статичные и динамичные, а также стохастические (вероятностные); закрытые 
или замкнутые и открытые или незамкнутые; интегрируемые и неитегрируемые, 
самоорганизующиеся и др. В синергетике особое значение имеют сложные системы. 
Среди них выделяют сложные системы с обратной связью. Механизм обратной связи 
– реакция системы на внешние воздействия. Такая связь может быть положительной, 
отрицательной или гомостатической. Обратная связь является важнейшей 
характеристикой процесса самоорганизации. Сложные системы состоят из большого 
числа переменных и следовательно, большого количества связей между ними. 
Следствием большого количества взаимодействий  между элементами системы 
оказывается то, что в системе появляются свойства, которыми не обладают 
отдельные элементы системы, эмерджентные свойства. В сложных системах с 
обратной связью существует особый внутренний механизм, влияющей на поведение 
системы [14; 6, с. 282]. 

Хаос и порядок. Синергетика как одно из современных направлений науки в 
качестве исходных понятий использует понятия  «хаос» и «порядок», В классической 
статистической термодинамике отмечается, что в макроскопической системе, то есть 
в системе, состоящей из большого количества частиц, взаимодействующих между 
собой, возникает хаотическое движение, хаос. Такое движение подчиняется своим 
особым статистическим законам, отличным от однозначных динамических. В физику 
понятие хаоса ввели Л.Больцман и Д.У. Гиббс. Понятия хаос и связанное с ним 
понятием порядок играли важную роль на протяжении всей истории развития 
человеческой мысли. С хаосом связывались представления о гибельном беспорядке,  
бездне [15; 16, с. 191]. Хаос во многих ситуациях понимается как беспорядок, 
стихийность, бесструктурность, стохастичность. В современной науке этому 
понятию придается более сложный смысл. Хаос в переводе с греческого означает 
бесформенное состояние мира, бесконечное пространство, неупорядоченную 
потенцию мира. Древние философы отождествляли хаос с водой. Хаос 
противопоставлялся порядку, который назывался космосом. Но в античной 
философии хаос не отождествлялся с беспорядком. В нем видели два свойства: 
свойство мрачное, готовое поглотить все в бездну и свойство жизнерадостности, 
творца. Хаос проявляется в буйстве стихий и является основой мировой жизни. По 
мнению древних греков, космос характеризуется такими словами, как порядок, 
гармония, красота. Он выполняет две функции – упорядочивающую и эстетическую, 
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то есть структурную организацию и одухотворенность. Происхождение космоса – 
акт творения его из беспорядка (хаоса), представлялся как процесс "лепки", 
совершаемой божественным умом. Философ Анаксагор писал: "Все вещи были 
вперемешку, бесконечные по множеству и по малости, так как и малость была 
бесконечной. И пока все было вперемешку, ничто не было ясно различимо: все 
обнимал аэр (туман) и эфир, оба бесконечные. Ибо изо всех тел, которые содержатся 
во Вселенной, эти два самые большие и по малости и по величине. Ум же есть нечто 
неограниченное и самовластное и не смешан ни с одной вещью, но единственный 
сам по себе... И совокупным круговращением мира правит ум, так что благодаря ему 
круговращение вообще началось" [15]. 

Порядок может рассматриваться как состояние противоположное хаосу, 
антихаос. В состоянии порядка в системе существуют устойчивые движения, 
закономерности, определенные конфигурации. Упорядоченное состояние 
описывается меньшим количеством параметров по сравнению с хаосом. Хаос – это 
бесструктурность, неустойчивость, стихийность; порядок – это структурность, 
устойчивость, организованность. Отсюда можно сделать вывод, что хаос – это плохо, 
а порядок – это хорошо. На самом деле это не так, как отмечали еще древние ученые, 
подчеркивая свойства хаоса как творца. Понятие хаоса как творца лежит в основе 
синергетики, современного направления в науке, задачей которого является 
исследование самоорганизации материи в сложных динамических системах. Хаос – 
нелинейное явление, которое не может  быть описано уравнениями, содержащими 
переменные в первой степени. К хаотическим явлениям относятся турбулентные 
кубы дыма, водные следы за судном на подводных крыльях, «штопор» самолета при 
выходе из «пике», случайное перемещение магнитных полюсов земли за последнее 
тысячелетие.  

Состояние хаоса – особое состояние системы. К хаосу относят состояния, 
способные приводить к катастрофе в результате  потери устойчивости, что рождает 
турбулентность. В состояние хаоса система очень чувствительна к начальным 
условиям, поэтому невозможно долговременное прогнозирование поведения. 
Выявление наиболее общих закономерностей структурирования, формирования 
новых  структур, самоорганизации материи из хаоса является предметом синергетики 
[6, с. 105]. 

Синергетика.  Г.Хакен в книге  с соответствующим названием он определяет 
предмет синергетики как изучение общих принципов функционирования систем, в 
которых из хаотических состояний самопроизвольно возникают 
высокоупорядоченные пространственные, временные и пространственно - временные 
структуры. Синергетика изучает процессы самоорганизации материи в 
макросистемах, то есть систем, состоящие из огромного количества элементов 
(микросистем) с  использованием динамических и статистических методов. Под 
самоорганизацией понимается процесс, в результате которого происходит  
перестройка пространственно-временной структуры системы, сопровождающаяся 
возникновением порядка из беспорядка, нового порядка из существующего  порядка. 
Возможно возникновение особого рода хаоса, динамического хаоса, из порядка. 
Синергетика отвечает на вопрос, за счет чего происходит эволюция в природе. Для 
создания новых структур необходим приток энергии и обмен со средой. Синергетика 
подтвердила вывод теории относительности: энергия творит более высокие уровни 
организации. Синергетика вначале называлась термодинамикой открытых систем. 
Она изменила представление о мире. В синергетике развитие – это процесс 
становления качественно нового, того, что не существовало и что предсказать 
невозможно. Синергетика решает проблему рождения структурной материи. 
Предлагается механизм: спонтанная флуктуация события в точке бифуркаций, 
экспоненциальный процесс до определенного момента [12, с. 116].  
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Рассматривая условия существования, устойчивости и разрушения 
упорядоченных структур в неравновесных системах различной природы. Г.Хакен 
определил десять ключевых положений синергетики [17, с. 313]: 

- Исследуются системы, состоящие из многих взаимодействующих частей, 
элементов;  

- Исследуемые системы являются нелинейными, математически 
описываются уравнениями, содержащими величины в степенях, не равных единице, 
или содержит коэффициенты, зависящие от среды. Линейные уравнения описывают 
постоянство. Нелинейные – многообразие, неустойчивость, случайность, точки 
ветвления процессов, бифуркации; 

- Исследуемые системы – открытые, нестабильные системы, в которых 
происходят качественные изменения; 

- Системы подвержены внутренним и внешним колебаниям; 
- Системы могут быть не стабильными;  
- В системах происходят качественные изменения; 
- В исследуемых системах возникают эмерджентные свойства; 
- В исследуемых системах возникают пространственные, временные и 

пространственно – временные или функциональные структуры; 
- Возникающие структуры могут быть упорядоченными или хаотичными; 
- Во многих случаях возможна математизация процесса. 
Г.Хакен подчеркивает, что главное в самоорганизующихся системах 

взаимодействие ее элементов между собой. Основное он видит не в хаосе, а в 
динамичности, во взаимодействии. Самоорганизующаяся система является открытой 
и далекой от равновесия. В системе есть источники и  стоки, вещества, энергии, 
информации. Системе необходим динамический источник, который является 
организующим началом. Развитие идет через неустойчивость посредством малых 
возбуждений [17, с. 313]. 

В синергетике развитие рассматривается как процесс становления качественно 
нового, того, что не существовало и что предсказать невозможно. Она также отвечает 
на вопрос, за счет чего происходит эволюция в природе, решает проблему рождения 
материи;  утверждая, что  для создания новых структур необходим приток энергии и 
обмен со средой. Предлагается механизм: спонтанная флуктуация, события в точке 
бифуркаций, экспоненциальный процесс до определенного момента.   Синергетика 
подтвердила вывод: энергия творит более высокие уровни организации материи. Как 
инновационное направление в науке синергетика стала благодаря трудам И.П. 
Пригожина в области неравновесной термодинамики. Он показал, что в 
неравновесных открытых системах возможны эффекты, приводящие к 
самопроизвольному возникновению упорядоченных структур, к рождению порядка 
из хаоса. Синергетика направлена на нахождение принципов самоорганизации 
различных по своей природе систем, от электронов до людей [16, с. 195].  

Таким образом, условиями формирования новых структур являются 
открытость системы, нахождение ее вдали от равновесия, возможность флуктуаций. 
Чем сложнее система, тем многочисленнее типы флуктуаций угрожающих ее 
устойчивости. При этом может возникать критическое состояние, которое называется 
точкой бифуркации. Точка бифуркации (раздвоение) – это состояние системы, в 
котором она становится неустойчивой относительно флуктуаций и может перейти к 
новой области устойчивости  с образованием нового вещества, новой структуры. При 
этом нет однозначного пути перехода. Система колеблется в выборе пути эволюции. 
Небольшая флуктуация может послужить эволюции системы в совершенно новом 
непредсказуемом направлении. И.П. Пригожин, И.Стенгерс указывают, что  
главенствующую роль в окружающем мире играет не порядок, стабильность и 
равновесие, а неустойчивость и неравномерность. Новые структуры они назвали 
диссипативными структурами, так как для их поддержания требуется больше 
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энергии, чем для тех, на смену которых они пришли. Таким образом, можно сказать, 
что синергетика изучает процесс творчества в природе [12, с. 114]. 

Одним из ключевых понятий синергетики является понятие аттрактора.  
Аттрактор – особая переходная структура, возникающая в хаосе и притягивающая 
множества. Аттракторы притягивают и концентрируют вокруг себя стохастические 
(случайные) элементы, которые структурируют среду, являются участниками 
создания порядка. Если система попадает в окрестность какого – либо аттрактора, то 
ее дальнейшая эволюция происходит к этому аттрактору. В результате такого 
процесса возникают  структуры более или менее упорядоченные. Даже хаос можно 
рассматривать  как форму упорядоченности [6, с. 108; 17, с. 315]. В истории 
физической науки идеи синергетики можно рассматривать как возрождение на новом 
уровне флуктуационной гипотезы Л.Больцмана. 

Л.Больцман Энтропия. Людвиг Больцман австрийский физик – теоретик, один 
из основоположников классической статистической физики, связавший энтропию с 
вероятностью, доказавший статистический  характер второго начала термодинамики, 
что нанесло удар гипотезе тепловой смерти Вселенной [18, с. 38]. Гипотеза о  
возможности тепловой смерти Вселенной, как отмечено выше,  была результатом 
ошибочного применения Р.Клаузиусом к Вселенной в целом второго закона 
термодинамики, разработанного для замкнутых систем. Этот закон, определяющий 
направление протекания процессов в системах, занимает особое место в системе 
обучения физике. Ему принадлежит важная роль в формировании естественно – 
научного мировоззрения, в формировании представлений о направлении протекания 
физических процессов, направлении времени, о развитии Вселенной. В содержании 
школьного обучения этот вопрос глубоко не рассматривается. В содержании 
подготовки учителя физики и астрономии по программе бакалавриата по разделу 
«термодинамика и статистическая физика» студент может получить 
соответствующую подготовку. В учебных пособиях мировоззренческое содержание 
второго закона термодинамики рассматривается достаточно подробно [9, с. 241, 306; 
19, с. 92-157; 20, с. 66-81]. Естественные самопроизвольно протекающие процессы в 
замкнутых системах – это переход от порядка к хаосу. Направление протекания 
процессов определяет неубывающая функция состояния – энтропия, которая 
возрастает при необратимых процессах и достигает максимального значения в 
состоянии равновесия. В работе [16, с. 191-197] отмечается, что по Л.Больцману 
возрастание энтропии в изолированной системе – следствие увеличения хаоса, 
постепенного забывания начальной асимметрии, к забыванию начальных условий, к 
возрастанию энтропии. Эддингтон называет возрастание энтропии, определяющей 
необратимые процессы «стрелой времени». Для изолированной системы будущее 
всегда в направлении возрастания энтропии. Это отличает будущее от настоящего, а 
настоящее от прошлого. Состояние Вселенной должно изменяться в определенном 
направлении.  

Понимание сущности второго закона термодинамики, границ его применения 
тесно связано с развитием молекулярно – кинетической теории (МКТ) вещества, в 
которую особенно значимый вклад внес Л.Больцман. С точки зрения МКТ 
термодинамическое макроскопическое состояние системы реализуется через 
микросостояние системы. Количество микросостояний, реализующих одно 
макросостояние, называется термодинамической вероятностью W. Чем ближе 
состояние системы к равновесию, тем большим количеством микросостояний оно 
реализуется, то есть больше его термодинамическая вероятность. Л.Больцман связал 
энтропию системы с термодинамической вероятностью. Известная формула 
Л.Больцмана: энтропия 푺 = 풌 퐥퐧 푾. Термодинамическая вероятность – следствие 
хаоса. Следовательно, формула Л.Больцмана, связывая энтропию с  
термодинамической  вероятностью, связывает ее  с хаосом. Анализу этой формулы 
уделяется большое внимание при изучении второго начала термодинамики в курсе 
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физики бакалавриата. [5, с. 63; 9, с. 290; 19, с. 114; 21, с. 42, с. 80]. Макроскопическая 
система вследствие непрерывного хаотического движения и взаимодействия ее 
элементов переходит из одного микросостояния в другое. Все микросостояния 
равновероятны. С точки зрения феноменологической термодинамики изолированная 
система из неравновесного состояния обязательно перейдет в равновесное состояние, 
из которого сама выйти не  может. Но тепловое равновесие с точки зрения МКТ – это 
пример динамического равновесия, в основе которого лежит непрестанное движение. 
Из данного неравновесного состояния система может перейти не только в 
микросостояние, приближающее ее к равновесию, но и в микросостояние, более 
удаленное от равновесия. Приближение к состоянию равновесия идет статистически, 
в среднем. Так как микросостояний, более близких к равновесию, больше чем у 
удаленных состояний, то система чаще будет оказываться в микросостояниях 
приближающих его к равновесию. 

 В системе, находящейся в состоянии равновесия, так же происходят 
непрерывные переходы из одного микросостояния в другое. При этом она может 
оказаться в микросостоянии, не соответствующем равновесию (флуктуация). 
Процессы в макроскопической системе, изменения в ней определяются не строгой 
механикой, а вероятностной детерменированностью, то есть статистическими 
законами. По пути к полному хаосу могут быть акты созидания. Они соответствуют 
переходу системы из состояния с большой термодинамической вероятностью  푾ퟏ 
(состояния с большой энтропией  푺ퟏ) в состояние с меньшей термодинамической 
вероятностью 푾ퟐ (с меньшей энтропией  푺ퟐ  ):  푾ퟐ < 푾ퟏ ,    푺ퟐ > 푺ퟏ .  При этом в 
некоторой локальной области хаос может уменьшаться, но за счет увеличения хаоса 
в другом месте. При анализе работы теплового двигателя можно рассматривать 
изменения хаоса и порядка и соответствующего изменения энтропии и 
термодинамической вероятности в разных частях системы. При этом оказывается, 
что в процессе работы в двигателе хаоса создается больше, чем уничтожается.  При 
любом масштабе порядок может возникать из хаоса. Он создается локально за счет 
возникновения неупорядоченности в другом месте [21, с. 88-108, 126]. 

Л.Больцман утверждает, что процессы в макросистеме, в том числе движение 
от неравновесного состояния к равновесному, не являются однозначными, 
имеющими одно направление. Они носят статистический вероятностный характер, 
который допускает флуктуации. Это позволяло ему объяснить неравновесное 
состояние Вселенной. Однако, как отмечено выше, вероятность флуктуации в 
системах масштабах Вселенной очень мала. Для Вселенной оставался вопрос, как в 
ходе образования материи из беспорядка возникает порядок. Эту проблему в 
настоящее время решает синергетика, рассматривая возникновение аттракторов, 
точек бифуркации и т.п. Возможность самоорганизации материи, то есть порядка из 
хаоса – это возрождение идеи древних ученых о  созидательном характере хаоса. При 
этом флуктуационная гипотеза Л.Больцмана на современном витке науки получает 
«оправдание» и «право на жизнь» [16, c. 195]. 

Интересно отметить, что данной проблеме уделял внимание и один из 
создателей  квантовой механики Э.Шредингер, утверждая, что могущественный 
порядок точных физических законов возникает из атомов и молекулярной 
неупорядоченности». Согласно Э.Шредингеру, существует статистический 
механизм, создающий порядок из беспорядка. Если система предоставлена самой 
себе, то она переходит из менее вероятного к более вероятному состоянию. 
Происходит разупорядочение, хаотизация [6, с. 108]. Интерес Э.Шредингера к 
проблеме неупорядоченности и порядка тесно связан с исходными положениями 
квантовой механики, вероятностной трактовкой волновой функции, определяющей 
состояние частиц. 

Самоорганизация материи во Вселенной. Проблема самоорганизации, то есть 
появление макроскопических упорядоченных пространственно- временных структур 
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в первоначально бесструктурной среде, касается всех структурных уровней материи. 
Обратим внимание на то, что под структурой понимается не только статичные 
образования типа кристаллов, но и упорядоченное движение среды. Для всех этих 
явлении характерны одни и те же закономерности перехода от неупорядоченности 
состояний в упорядоченные. В природе явление самоорганизации встречаются с 
атомарного уровня до образований астрономических масштабов. К таким 
образованиям относятся, например, кольца Сатурна, звездообразование, спиральная 
структура галактик, крупномасштабная структура Вселенной, циклы солнечной 
активности, периодические пульсации светимости цефеид,  др. Направление науки, 
исследующее эволюционные процессы в космосе называется астросинергетикой. 
Переход беспорядка в порядок возможен в системах далеких от равновесного 
состояния. В этих условиях равнодействующая всех сил, действующих на любую 
часть системы, не равную нулю. Переход в равновесное состояние происходит через 
согласованные действия всех макроскопических частей системы. Согласование 
осуществляется через микроскопические взаимодействия в среде. Скорость 
распространения сигналов взаимодействия больше, чем характерная скорость 
самоорганизации. Поэтому самоорганизация наблюдается как согласованный 
коллективный эффект [14]. 

 В настоящее время одним из важных объектов исследования космологии и 
физики является единая самоорганизующаяся Вселенная.  Современная физическая 
теория при объяснении многих явлении использует понятие физического вакуума, 
как физической реальности.  Современная космология также рассматривает роль 
физического вакуума в пути эволюции Вселенной. В астросинергетиике 
рассматривается инфляция («вздутие») как стадия эволюции Вселенной. 
Предполагается, что на этой стадии материя находилась в состоянии физического 
вакуума, в котором существовало гравитационное отталкивание, приводящее к 
раздуванию. Процессы самоорганизации материи в теории инфляции 
рассматриваются как результат взаимодействия двух открытых подсистем, одна из 
которых – физический вакуум, вторая – микрочастицы и кванты поля. Вместе они 
образуют Вселенную как замкнутую систему. В процессе расширения из вакуумного 
состояния Вселенная разогрелась до «Большого взрыва». Дальнейшее развитие шло 
через точки бифуркации. В это время энергия из вакуума перекачивалось в энергию 
частиц  и полей, которые рождались из вакуума [16 с. 237, 240]. 

Таким образом, проблема существования неравновесных состояний 
физических систем, возникшая в связи со вторым законом термодинамики, является 
актуальной и в настоящее время. В понимании физической картины мира важно 
понимание процессов его эволюции, развития. Включение в содержание образования 
вопросов самоорганизации материи, синергетики, их достаточно глубокое изучение 
должно способствовать реализаций цели формирования научного представления 
обучаемых об окружающем мире. Это возможно путем включения соответствующей 
информации в содержание изучения отдельных тем, путем индивидуальных заданий, 
разработки индивидуальных и групповых проектов.  
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Кузьмичева А.Е., Кажмуканова Д.М.  

ОҚЫТУДАҒЫ ҒЫЛЫМ ПРИНЦИПТЕРІ: МАТЕРИЯНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ, СИНЕРГЕТИКА 

Мақала заманауи ғылымның бір мәселесі бойынша, яғни хаос тәртібінің пайда 
болу шарттары және заттардың өзің-өзі ұйымдастыру мысалдар арқылы, физиканы 
оқытуда ғылым қағидасын жүзеге асыруына арналған. Мұнда мәселенің пайда болуы, 
оның термодинамиканың екінші заңымен байланысы, Ғаламның жылулық өлімінің 
мүмкіндігі туралы гипотезасының қате қолданылуы қарастырылған.  Қазіргі заманғы 
синергетика ғылымның бағыт негізінде тепе-теңдіксіз жағдай теориясымен 
байланысты мәселесінің шешуін қарастырады.  

Тірек сөздер: хаос және тәртіп, энтропия, термодинамиканың екінші заңы, 
ғалам, Р.Клаузиус, Л.Больцмана, Г.Хакен, И.Р. Пригожин, ашық және жабық 
жүйелер, флуктуация, бифуркация нүктесі, аттрактор. 

 
Kuzmicheva A., Kazhmukanova D.  

PRINCIPLE OF SCIENCE IN TRAINING: SELF-ORGANIZATION OF 
MATTER, SYNERGETICS 

The article is devoted to the implementation of the principle of science in teaching 
physics on the example of one of the problems of modern science - the conditions for the 
emergence of order from chaos, self-organization of matter. The emergence of the problem, 
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its connection with the second law of thermodynamics, the erroneous application of which 
led to the hypothesis about the possibility of the thermal death of the Universe, is 
considered. The solution of the problem associated with the theory of nonequilibrium states 
is considered on the basis of the modern direction of science - synergetics. 

Keywords: chaos and order, entropy, second law of thermodynamics, Universe, 
R.Clausius, L.Boltzmann, G.Haken, I.R. Prigogine, open and closed systems, fluctuation, 
bifurcation point, attractor. 
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES FOR BUILDING A MODEL OF 
OPTIMIZING LEARNING LISTENING 

  
Annotation. The article reveals the theoretical foundations of the usefulness of the 

multimedia technologies in learning listening, it  discloses that the multimedia technologies 
are even regarded as one of the leading modern learning techniques, since its educational 
opportunities are endless. The multimedia technologies, especially Internet provides the 
following features: organization, planning of the learning process; search for the necessary 
information for both teacher and student; selection of texts for students in various levels of 
foreign language skills, which allows not only to intensify the educational process,  but also 
to use a student-centered approach, which, in general, will ensure a level of proficiency in 
a foreign language that meets the contemporary needs of society.  The author shows the 
importance of the making actual the use of the multimedia devices, especially Internet in 
the system of teaching foreign languages and provide today the most effective development 
of all types of speech activity, and listening, in particular on the example of various kinds of 
listening drills and materials.  

Key words: multimedia, Internet, information, speech activity, listening, technology, 
competence and methodology. 

 
Educational standards of higher education in their requirements for the 

implementation of the Basic Professional Educational Program emphasize the need to 
integrate information and communication technologies (ICT), referring to the use in the 
educational process of active and interactive forms of employment, the use of innovative 
learning technologies and the inclusion of students in project activities. 

Among the objective reasons to use ICT in practical English lessons, we highlight 
the following didactic possibilities of these technologies: 

- modern ICT provide active, creative mastery of students of the studied subject, 
which contributes to the development of communication skills; 

- modern ICT  allow the teacher to present the educational material at a new, 
qualitatively higher level, which contributes to an increase in the effectiveness of cognition; 

- the use of modern ICT opens up fundamentally new opportunities in organizing 
the educational process and independent cognitive activity of students, which contributes to 
increasing motivation, creating a positive emotional atmosphere and developing students' 
creative potential. 
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Of course, the didactic possibilities of ICT have led to a special interest in the study 
of their advantages and ways of their integration into the teaching of foreign languages, 
which is the subject of the work of domestic and foreign scientists, some of which are 
presented in Table 1. 

 
Table 1 – ICT integration in education [1, p. 239] 

Scientists Titles of their works 
Blokhina L.P., Bubnova G.I., 

Potapova R.K. 
 

Guidelines for teaching foreign language pronunciation with the 
help of hardware instructors complex and computer. Moscow, 
1990. –53 p. 

Kodzhaspirova G.M., 
Petrov K.V. 

Technical training aids and their methodology of use. Moscow, 
2001. –256 p. 

Mantorova I.V. Presentation of educational information multimedia means as a 
factor in improving the quality of learning.  – Karachaevsk, 2002. 
– 173 p. 

Nazarenko А.L. Video conferencing in the teaching of intercultural communication 
// Polatovskie readings 2009: Distance learning in subject areas. 
M, 2009.  – 238-245 p. 

Patarakin Е. D. Social Web 2.0 services to help the teacher. – M., 2007. – 64 p.  
Polat Е.S. New pedagogical and information technologies in the education 

system. – M, 1999. – 224 p. 
Raickaya L.К. Online resources in teaching English in high school. – M., 2007. –

190 p. 
         Sysoev  P.V.,  

Evstigneev М.N. 
Methods of teaching a foreign language using new information 
and communication Internet technologies: Textbook-method. M, 
2010. –189 p.  

Тitova S.V. Theoretical foundations of a computer-information model of 
teaching foreign languages. – M.: Moscow State University, 2003. 

Тitova S.V. Informational and communicational technologies in the humanities 
education: Theory and Practice: A Handbook for undergraduate 
and graduate students of language faculties universities and 
universities. M, 2009. – 240 p. 

Dudeney G., Hockly N. How to teach English with technology? Longman. – London, 
2007. – 181p. 

Lee S., Berry M. Effective eLearning through collaboration // Coming of Age: an 
introduction to the new World Wide Web. Ed. by Freedman T. 
Terry Freedman Ltd. – London, 2006. – P. 249- 
258. 

 

As we can see, the majority of scientific papers are devoted to general issues of ICT 
use in education, however, there are also narrower areas that specify the use of certain ICT 
(multimedia technologies, Internet technologies, etc.). 

The didactic principles of using ICT in teaching foreign languages are fully reflected 
in the work of S.V. Titova “Information and communication technologies in the humanities 
education: theory and practice” [1, p. 240], in which the author analyzed the experience of 
domestic and foreign scientists. For our study, the specific principles of learning using ICT 
tools identified by Svetlana Vladimirovna are of particular interest: 

- integrated use of multimedia tools - the need for integrated use of multimedia tools 
in the learning process lies in both the physiology of information perception and their 
influence on understanding and memorizing; 
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- interactivity – the possibility of establishing interaction between the teacher and 
students, which is implemented in the joint selection, submission, change of information, 
etc.; 

- non-linearity of information structures and processes - the use of an active way of 
learning in a person-centered education system; 

- information capacity of the content of the lesson - the intensification of the 
educational process through a modular system of information, which allows you to stop on 
more complex topics; 

- humanization of education with the use of ICT - considering the student's 
personality as the main value of the educational process, as an end result for which ICT is 
used. 

Thus, the integration of ICT in the educational process is an objective necessity. 
Taking into account the specific principles of teaching using ICT tools, we assume that for 
this study, the integration of ICT into teaching practical English phonetics is primarily 
associated with the use of multimedia technologies, that is, interactive computer systems 
that provide simultaneous work with audio files, animated computer graphics , video files, 
static images and text. 

According to S.V. Titova [2, p. 15], to the conditions for the integration of ICT, 
including multimedia technologies (MMT), in teaching a foreign language, in particular the 
practical English language, include: information culture of the teacher and students, 
information learning environment, student motivation, literacy and teacher readiness and 
trainees, computer security. Of course, for the successful integration of MMT, the key 
condition is the IC competence of the teacher. 

The IC competence of a teacher is a professional competence that includes the 
ability of a teacher to use modern technologies for solving didactic tasks and the 
development of students' IC-competence [1, p. 240]. IC competence includes theoretical 
knowledge and practical skills in the use of various technical means for educational 
purposes. 

In the research of A.P. Avramenko find the study of regulatory and policy 
documents that describe the structure of the IC competence. According to the official 
document - TESOL Technology Standards Framework, 2008 [3, p. 156], the IC 
competence consists of four components: 

- basic knowledge and skills (include operational competence, knowledge of 
resources, ability to create materials and use Web 2.0 services); 

 - methodological component (includes the ability to assess and integrate 
resources and technologies, create web assignments and conduct research in the field of 
ICT use in teaching); 

 - use of ICT for assessment and feedback (including for the analysis of academic 
performance in order to develop the communicative competence of students, as well as for 
the assessment of students' IR competence); 

 - use of ICT for communication (includes contact with all participants of the 
educational process, reflection and preparation for classes). 

There is also the Professional standard of a teacher, according to which professional 
IC competence is “qualified use of ICT tools common in this professional field in 
developed countries for solving professional tasks” [4, p. 47], consisting of the following 
components: 

 - general user IC competence;  
 - general pedagogical infrared competence; 
 - subject pedagogical IC competence. 
Thus, the development and creation of an effective multimedia technology 

integration model (MMT) to optimize practical phonetics training requires a certain level of 
professional IC competence from the teacher, which should include a number of knowledge 
and skills (Table 2).  
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Table 2 – Components of multimedia competence as a component of the teacher's IC 

competence [ 9, p. 50] 
Comp
onents

IC-competence  
(knowledge and skills) 

Multimedia competence 
(knowledge and skills) 
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- Utilization and compliance with ICT rules 
and regulations;  
- Video audio recording of processes in the 
outside world and in the educational process 
through a personal computer for independent 
work; 
- Audio-video text communication in the 
framework of independent work; 
- Internet search and database skills. 

- Use of techniques and compliance 
with the rules and regulations for the 
use of MMT;  
- Video audio fixation of processes in 
the outside world and in the educational 
process through MMT for classroom 
and independent work; 
-  Audiovidiotext communication in the 
classroom and independent work; 
- Skills of using multimedia 
information environment. 

 
C

om
m

on
- p

ed
ag

og
ic

al
 c

om
po

ne
nt

 

- Organization of independent work ; 
- Organizing and conducting group work in a 
telecommunications environment as part of 
independent work; 
- Evaluating the quality of digital educational 
resources; 
- Accounting for public information space; 
- Support the formation and use of a common 
user component in the work of students. 

- Organization of classroom, 
independent and project work;  
- Organization and carrying out group 
work in a telecommunication 
environment within the framework of 
classroom and independent work ; 
- Evaluating the quality of digital 
educational resources; 
- Accounting for multimedia 
informational environment in the 
language classroom; 
- Formation support multimedia 
competence of students. 

  
 The modern stage in the development of society involves changing the 

requirements for the quality of training in Kazakhstan. Currently, the use of information 
and communication technologies in the education system entails the need for self-study and 
the Proceedings of the International Scientific and Theoretical Conference "Kazakh 
Civilization: Past, Present, Future", dedicated to the 90th anniversary of Academician of the 
National Academy of Sciences of Kazakhstan, Ph.D., Professor Kshibekov D. – 2015. – 
387-390 p. self-improvement throughout life, the formation of student information literacy. 
One of the main directions of the State Program for the Development of Education in the 
Republic of Kazakhstan for 2011–2020, approved by Decree of the President of the 
Republic of Kazakhstan №1118 dated December 7, 2010, is informatization of education as 
a key problem facing the education system. The inclusion of such a discipline as 
“Professional foreign language” in the practice of teaching provides a great opportunity for 
teachers of the WKSU named after M.Utemisov to solve many problems in the educational 
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process. Therefore, the use of ICT in the classroom leads to the need to develop an effective 
methodology for teaching students a foreign language information technology. The use of a 
foreign language by students becomes relevant - it is important when they begin to move to 
a professionally-oriented language at senior courses. In the process of learning a 
professional foreign language, it took us a lot of effort and effort to use various 
methodological and technological approaches to achieve the effectiveness of the training 
system. The purpose of language education at the university is to master a foreign language 
and to form students' skills of interactive interaction, the ability to intercultural 
communication.  

The issue of the formation of content to the methods of teaching a foreign language 
in universities is given quite a large attention of scientists. The use of ICT tools in teaching 
foreign, including English, was greatly contributed by scientists such as G. B. Akhmetova 
[5, p. 207], G.V. Rogova [7, p. 285], K.B. Karpov [8, p. 112], D.M. Dzhusubalieva [6, p. 
289], A.I. Popov [9, p. 45-51] and others. 

The development of the global computer network Internet opens up new prospects 
for improving the educational system. The student has access to world information 
resources to promptly transfer the necessary information of any size and of any kind over 
any distance; store information in computer memory; process, edit, print. The process of 
learning a foreign language in a higher education institution is laborious work, where the 
main thing is not only the mastering of knowledge about the subject being studied, but also 
the formation of skills and the development of skills to use a foreign language as a means 
of communication. 

So the use of multimedia programs and resources in teaching has a number of 
advantages:  students can simultaneously see, hear and speak;  communication skills 
(listening, speaking, reading and writing) are formed in one task;  access to information 
that allows you to instantly go from one type of educational information to another;  
unbounded task space; (use any reference information, write a test, view grammar, 
vocabulary, correct pronunciation, etc.). The dissertation research devoted to one or another 
aspect of the problem of using the tools of new information technologies in the educational 
process and outside school hours showed that they make it possible to intensify the 
cognitive activity of students and thereby increase the effectiveness of teaching. The 
problem of using computer equipment and pedagogical software in the educational process 
for teaching FL paid great attention from major scientists in particular: Popova A.I., 
Baymukhanova B., Karpova K.B. and others. Undoubted help to the teacher will be 
provided by curricula that are installed in all multimedia classes of the university. It is 
important to note that the material is distributed in cycles and stratified taking into account 
this or that complexity, in other words, according to the level of knowledge. The 
multimedia program provides a great help to the teacher in explaining the new grammatical 
material, in consolidating the studied, in the course of deepening, knowledge and skills, as 
well as in independent study of the material by students. Receiving additional information 
from the Internet, the student systematizes and forms new knowledge and uses it for further 
improvement and development. The problems of the complex use of new information 
technology tools in the education of students of non-linguistic universities are considered in 
the works of B.S. Gershunsky [10, p. 224], R.G. Piotrovsky [11, p. 74], V.A. Novikova [12, 
p. 48], E.S. Polat [13, p. 14-19; 14, p. 4-10] and others. 

One of the most important teaching methods in pedagogy is the work of students 
with a book, a textbook, reference, popular scientific and educational literature. Educational 
literature and multimedia classes successfully perform all didactic functions: teaching, 
developing, educating, encouraging, control and corrective. The test subjects were 3 
experimental groups of the 2nd year undergraduate students at WKSU named after 
M.Utemisov with a degree in Information Systems. The number of subjects was: 30 
students.  Approbation of the use of some computer programs in the educational process in 
a foreign language was carried out in parallel with the control groups of students of the 
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same stream who studied similar educational material in accordance with the requirements 
of the standard and working program for second-year students of WKSU named after 
M.Utemisov. Experience has shown that the quality of vocational education has improved, 
experimental groups have been motivated to use multimedia classes, the Internet for further 
professional activity.  The experimental group was given several tasks consisting of several 
modules of a computer program aimed at forming the skills of independent work and 
speech skills of students in the field of engineering. At the same time, the success in 
understanding the tasks of the core orientation was determined by theoretical knowledge 
and practical skills in solving methodological and organizational problems. The use of 
information and communication technologies by a student induces reflection, is an 
incentive for further actions, helps, will appreciate adjusting the results of learning 
activities. The main goal in teaching foreign languages in technical universities is to teach 
students informational literacy. With the help of ICT, future specialists should be ready for 
professional activity at the present stage of development. In the conditions of increased 
demand for the study of foreign languages in technical universities of Kazakhstan, the 
problem of teaching becomes very relevant. The pedagogical community has formed and 
presented the concept of teaching a foreign language in a technical college [15; 16, p. 26-
27]. 

The effectiveness of the use of ICT in teaching students of technical universities will 
depend on how the teacher forms the ability of students to intercultural communication. An 
important role in this case is given to practical language training as a result of abundant 
speech practice and the use of speech exercises. In the process of practical classes using 
ICT, the majority of students form the following knowledge:  accumulation of vocabulary; 
 consolidation of the material covered;  adaptation of students to the language sphere;  
improvement of speech skills;  development of reading and listening skills;  development 
of skills for independent performance of various grammatical exercises;  development of 
oral skills. Students have a great desire to independently find this or that information on 
their professional activities. In turn, the goal of the teacher is to select and limit the material 
to the most significant and important topics that stimulate his cognitive interest. 

To sum up, in this article it was revealed that by owning modern computer 
technologies, students can develop their logic and thinking, expand their horizons and 
knowledge, form ideas about the subject content, the speech style of the written text. 
Students show activity as: self-control, work on their own tasks, etc. Obtained skills in 
practical classes in a foreign language, students can apply them in their future professional 
activity as an engineer, creating a motivation for mastering various language materials, 
developing communication skills. The results of the study showed that ICT research in a 
foreign language class activates the cognitive activity of students, contributes to a strong 
and deep memorization of the material under study and the development of speech skills, 
forms the ability of students to intercultural interaction. The results of the experimental 
work and the findings confirmed the effectiveness of the use of modern ICT at the lessons 
of FL in a technical college to achieve higher professional education and the 
implementation of the tasks. 
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Кисметова Г.Н., Хабибуллина А.Т. 

ТЫҢДАУДЫ ҮЙРЕНУ ҮШІН  ОҢТАЙЛАНДЫРУ ҮЛГІСІ 
ЖАСАЛЫНАТЫН МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Бұл мақалада мультимедиялық технологияларды пайдаланудың теориялық 
негіздерін тыңдауды үйренуге үйретеді. Ол мультимедиялық технологияларды 
қазіргі заманғы оқыту әдістерінің бірі ретінде қарастырады, өйткені оның білім алу 
мүмкіндіктері шексіз. Мультимедиа технологиялары, әсіресе Интернетте келесі 
мүмкіндіктерді ұсынады: -оқу үрдісін ұйымдастыру, жоспарлау; -мұғалім мен 
студентке қажетті ақпаратты іздеу; - шет тілдерін меңгерудің әртүрлі деңгейлерінде 
оқитын студенттерге арналған мәтіндерді таңдау, бұл оқу үдерісін жандандыруға 
ғана емес, сондай-ақ, шет тіліндегі біліктілік деңгейін қамтамасыз ететін студенттік 
ортақ көзқарасты пайдалануға мүмкіндік береді. қоғамның заманауи қажеттіліктеріне 
жауап береді. Автор мультимедиялық құрылғыларды, әсіресе, шет тілдерін оқыту 
жүйесіндегі шын мәнінде Интернетті пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді және 
бүгінгі күні сөйлеу белсенділігінің барлық түрлерін барынша тиімді дамытуды және 
тыңдауды, атап айтқанда, әр түрлі тыңдау материалдары мен материалдар. 

Тірек сөздер: мультимедия, Интернет, ақпарат,  сөйлеу жаттығулары, тыңдау , 
технология , компетенция  және әдіснама. 

 
Кисметова Г.Н., Хабибуллина А.Т. 

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 
ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ  

В статье раскрываются теоретические основы полезности мультимедийных 
технологий в обучении слушанию, раскрывается, что мультимедийные технологии 
даже рассматриваются как одна из ведущих современных методик обучения, так как 
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ее образовательные возможности безграничны. Мультимедийные технологии, 
особенно Интернет, предоставляют следующие возможности: -организация, 
планирование учебного процесса; - поиск необходимой информации как для учителя, 
так и для ученика; - подбор текстов для студентов с разным уровнем владения 
иностранным языком, что позволяет не только интенсифицировать учебный процесс, 
но и использовать подход, ориентированный на студента, что, в целом, обеспечит 
уровень владения иностранным языком, который отвечает современным 
потребностям общества. Автор показывает важность актуализации использования 
мультимедийных устройств, особенно Интернета, в системе обучения иностранным 
языкам и обеспечения на сегодняшний день наиболее эффективного развития всех 
видов речевой деятельности и аудирования, в частности на примере различных 
видов. прослушивания упражнений и материалов. 

Ключевые слова: мультимедия, Интернет, информация,  разговорные 
упражнения, аудирование, технология, компетенция и методология. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Современные Интернет-ресурсы представляют широкий спектр 
возможностей в осуществлении исследовательской работы, среди которых 
интересными представляются ведение блогов, использование вики технологий и 
всевозможных поисковых систем. Особыми чертами блога, которые отличают 
этот вид интернет-коммуникации, являются легкость публикации, поиск 
информации, высокая скорость ее распространения по сети интернет, что дает 
возможность быть в курсе самых последних новостей и событий. Блог выступает в 
качестве своего рода интернет-сообщества, которое объединяет большое 
количество обучаемых, разделяющих определенные интересы, что способствует 
легкому налаживанию контактов и дает начало организации их совместной 
деятельности. В статье рассматривается педагогический потенциал блог 
технологий в формировании исследовательской компетенции на уроках 
иностранного языка, даются рекомендации по их использованию.   

Ключевые слова: исследовательская компетенция, урок иностранного языка, 
блог технологии, Интернетт-ресурсы, письменная форма коммуникации.  

 
Моделей и сценариев использования образовательных Интернет-ресурсов в 

формировании исследовательской компетенции на уроках иностранного языка 
множество. Но, принимая во внимание характеристики исключительно своей группы, 
преподаватель может сам решить, какие сценарии и в какой степени он будет 
использовать в учебном процессе. Для начала необходимо определить 
методологическую ценность учебных Интернет-ресурсов и рассмотреть их 
педагогический потенциал в формировании исследовательской компетенции.  
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Основная методологическая ценность образовательных Интернет-ресурсов 
заключается в том, что они позволяют:  подобрать текстовый, графический, фото, 
аудио и видеоматериал (при необходимости отражающий различные взгляды) по 
изучаемым темам; организовать в группах и целом классе обсуждения (дебаты) 
острых проблем; провести лингвистический анализ устного и письменного дискурса 
носителей языка, организовать внеурочную и внеклассную проектную деятельность 
обучаемых; развить умения анализа, синтеза  обработки получаемой информации [1, 
с. 138]. 

Сеть Интернет – это необъятный источник ресурсов на изучаемом языке 
и об иностранном языке и культуре страны изучаемого языка. Однако фактическая 
информация, представленная на многих Интернет сайтах, не всегда проверена, 
качественна и, как следствие, надежна. В сети Интернет можно найти массу 
материала на иностранном языке, в котором присутствуют грамматические, 
орфографические, лексические ошибки. Это объясняется тем, что для большинства 
создателей сайтов используемый язык (чаще всего английский) является 
иностранным. Работа с ресурсами подобного качества будет требовать от обучаемых 
развития специальных умений, включая умения наблюдать, распознавать и 
критически анализировать языковой материал. 

Проблема отбора Интернет-ресурсов достаточно остро встает при обсуждении 
социально-острых тем. Очень часто в сети Интернет обучающиеся находят материал, 
представляющий лишь позицию одной из сторон обсуждаемого социального 
вопроса. В результате у них могут сложиться ложные мнения и стереотипы [2]. 
Налицо очевидная педагогическая проблема. Получив доступ к Интернет-ресурсам, 
обучаемые нуждаются в овладении умениями правильно и эффективно производить 
отбор и пользоваться материалами всемирной паутины. 

На настоящий момент не существует единых критериев, которым должен 
соответствовать материал, прежде чем он будет размещен во всемирной сети 
Интернет. Именно поэтому чрезвычайно важно оценивать получаемую 
информацию и источники. В этой связи, особую актуальность, наряду с развитием 
иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов, 
приобретает развитие исследовательской компетенции обучаемых и 
преподавателей. Исследовательская компетенция включает владение новыми 
информационными технологиями, понимание диапазона их применения, а 
также критическое отношение к распространяемой информации. 

В западной методической литературе не раз поднимался вопрос о принципах и 
критериях отбора Интернет-ресурсов в учебных целях (J.Barker, M.Krauss, 
J.Ormondroyd). Рекомендуется, чтобы материал был выше уровня обучаемых в 
языковом и содержательном плане. Это создаст условия для их обучения и развития. 
При отборе Интернет-ресурсов важно также реально осознавать, чьи интересы 
представляет выбранный материал. Особую важность это приобретает при 
обсуждении социально-острых тем. Поэтому при разработке учебных Интернет-
ресурсов необходимо показать обучающимся плюрализм мнений, разные взгляды на 
одно и то же событие/явление и объяснить, чем каждое из них аргументировано. 
Именно такой разно-полярный материал создает уникальные условия для 
развития критического мышления обучающихся, без которого невозможно 
общение в современном поликультурном мире [1, с. 108-109]. Немаловажным 
критерием при отборе материала является его актуальность или степень новизны. 
Еще одним важным критерием выступает  культуросообразность  выбранной  
информации. 

Ряд эмпирических исследований доказал, что проблематикой текстов и 
соответствующими заданиями можно как сузить социокультурное пространство, 
противопоставив себя другим или сформировав ложные стереотипы об изучаемой 
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культуре, так и расширить его, позволяя учащимся осознать свое место, роль и 
значимость в глобальных общечеловеческих процессах [3, с. 193-206]. 

Таким образом, по данным критериям нами был проведен анализ пяти 
учебных Интернет-ресурсов. LearnEnglish (https://www.learnenglish.de) — учебный 
Интернет-ресурс, где собраны материалы для изучения английского в разных 
форматах: уроках, играх, общении в чатах.  Материалы данного сайта разделены по 
уровням (от начинающего до продвинутого), поэтому ученики любого возраста 
могут использовать этот ресурс. Для каждого уровня существует определенный ряд 
заданий, подобранный в соответствии с приобретенными компетенциями обучаемых. 
Говоря о культурной сложности материалов сайта, необходимо отметить, что многие 
тексты для прочтения содержат ссылки на какие-либо исторические или социальные 
явления, но их незнание никак не отразится на понимании смысла текста, т.к. дается 
подробное описание того или иного явления в самом же тексте. Автором сайта 
является некоммерческая организация Великобритании, в которой волонтеры 
помогают людям со всего мира изучать английский язык. Считаем, что данный сайт 
является абсолютно достоверным источником информации, т.к. основывается на 
реальной социокультурной ситуации в мире. Мы считаем, что по причине того, что 
вся информация строго структурирована по уровням усвоения английского языка, а 
также когнитивного развития учеников, ее необходимо использовать для отдельных 
групп или целого класса обучаемых, потому что материалы, представленные на 
сайте, способствуют расширению кругозора и развитию исследовательской 
компетенции обучаемых. Данный сайт также содержит свой блог и чат, в котором 
ученики могут пообщаться с волонтерами и носителями языка, а также сверстниками 
из других стран, что также положительно влияет на развитие письменных форм 
межкультурной коммуникации старших школьников. 

Real-english.com – учебный Интернет-ресурс, где собраны материалы для 
изучения английского в разных форматах: сайт с уроками, статьями и видео.  Это 
онлайн-видеотека спонтанных диалогов людей, опрошенных на улицах 
англоязычных стран, организованных в соответствии с грамматическими, 
лексическими и функциональными критериями, используемыми в интерактивных 
упражнениях. Материалы данного сайта разделены по уровням (от начинающего до 
продвинутого), поэтому ученики любого уровня могут использовать этот ресурс. Для 
каждого возраста создан определенный ряд заданий, подобранных в соответствии с 
усвоенными компетенциями обучаемых, поэтому в данном материале сложно найти 
слова, выражения, грамматические конструкции, которые могут вызвать трудности у 
обучаемых, особенно для слухового восприятия. Говоря о культурной сложности 
материалов сайта, стоит заметить, все интервью с людьми основаны на каком-либо 
событии или ситуации, и зачастую объяснения данной ситуации не дается, поэтому 
незнание материала может повлиять на понимание смысла. Автором сайта является 
школа Марцио во Франции, на странице размещены адрес и телефоны автора. 
Считаем, что данный сайт является абсолютно достоверным источником 
информации, т.к. основывается на реальной социокультурной ситуации в мире. 

BBC LearningEnglish - популярный раздел русской службы знаменитого канала 
BBC, который содержит познавательные статьи, свежие новости, интервью со 
звездами. Здесь можно найти тесты для тех, кто изучает язык онлайн, статьи на 
английском языке на все случаи жизни. Содержимое сервиса BBC 
LearningEnglish ежедневно обновляется. На сайте можно скачать языковые подкасты, 
программы для телефона, компьютера, планшета, обучающие игры, видео и аудио 
курсы. А также банк полезных знаний для каждого. Любой пользователь может 
задать, интересующий его, вопрос команде сайта или оставить свой отзыв о работе 
ресурса. Материалы данного сайта не разделены по уровням, т.к. сайт содержит 
только аутентичные материалы, поэтому данный ресурс подходит для изучения 
английского языка только начиная с уровня Intermediate и выше. Говоря о 
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культурной сложности материалов сайта, стоит заметить, что многие статьи содержат 
какие-либо исторические факты или социокультурную информацию, о которой идет 
речь в самой статье, поэтому это не должно быть большой сложностью при 
понимании текста, а наоборот, расширяет кругозор обучаемых, мотивирует их на 
поиск новой информации. Автором сайта является всемирно известная телекомпания 
ВВС, поэтому данный сайт является абсолютно достоверным источником 
информации. 

На наш взгляд, современные информационно-коммуникативные технологии 
представляют широкий спектр возможностей в осуществлении исследовательской 
работы, среди которых интересными представляются ведение блогов, использование 
вики технологий, и всевозможных поисковых систем. В общепринятом смысле, блог 
– эторегулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или 
мультимедиа [4]. 

Некоторые авторы определяют блог, как: «хронологически маркированную 
последовательность авторских сообщений произвольного содержания, открытую для 
комментария другими пользователями данного ресурса» [5, с. 103]. Ведение блога 
сопоставимо с ведением собственного, личного дневника доступного для прочтения 
другими пользователями и обратной связи. Следовательно, такой дневник обладает 
нарративным характером, т.е. представляет собой повествовательный текст 
монологического характера, специально созданный конкретным автором, который 
отражает личностный опыт автора, его ценностные установки; a также, 
одновременно содержит элементы диалога, так как исходное монологическое 
высказывание является поводом для возникновения своего рода дискуссии, 
находящей свое выражение в виде комментариев, оставляемых многочисленными 
пользователями сайта. В зависимости от преобладания коммуникативной или 
рефлексивной функции блога их классифицируют на блоги мемуарного типа – 
предназначенные для прочтения широкой аудиторией и блоги дневникового типа, 
которые предназначены для личного пользования автора и не доступны для 
прочтения другими пользователями. Не маловажной функцией блога первого типа 
является возможность самовыражения, так как он дает создателю возможность 
высказаться, заявить о своей активной позиции, во втором случае блог представляет 
собой некий органайзер или личную записную книжку пользователя, позволяющую 
планировать свою собственную деятельность.  

Коммуникация посредством ведения личного дневника в сети является 
формой общения в контексте массовой коммуникации [6, с. 76-77]. Такой вид 
коммуникации, как правило, характеризуется опосредованностью общения 
техническими средствами, вовлечением обширных социальных групп в процесс 
коммуникации, отсутствием моментальной обратной связи между коммуникантами, 
а также наличием массовой и анонимной аудитории [7, с. 9-46].  Фактор анонимности 
имеет здесь существенное значение, так как, дает пользователю блога абсолютную 
свободу в высказывании своих взглядов на интересующие его аспекты. Кроме того, 
общение посредством блогов включает не только текстовый обмен, но и обмен 
графическими изображениями, видео и аудио файлами, ссылками. Фактически это 
развитие сетевого эпистолярного жанра, сопровождаемого авторскими фото или 
видеоматериалами.  

Так, выделяют новостные блоги, которые ведутся несколькими авторами и, 
как правило, публикуются несколько раз в день и содержат информацию на 
различные темы; специализированные блог, охватывающий определенную сферу, 
например «образование» или «изучение иностранных языков»; тематический блог, 
посвященный определенной тематике, где записи, как правило, появляются в 
обратном хронологическом порядке; корпоративные блоги, дающие возможность 
организации коммуникации представителей одной организации или содержащие 
новости о ней, коллективные и индивидуальные блоги. Существует так же 
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специальный вид блога, предназначенный для публикации научных, академических и 
технических знаний в сети – knowledgeblog [8]. Создатели этого сайта 
придерживаются взгляда, что в настоящее время осуществление научной публикации 
может представлять несколько сложный и долговременный процесс, тогда как блог 
дает возможность обсуждать последние новости науки, делиться своим мнением 
достаточно быстро и просто. Традиционно такие научные блоги были 
«журналистического типа», то есть, они содержали информацию о науке, новости 
науки, события в науке и т.д., и до последнего времени не являлись частью самой 
науки, частью ее процесса [9]. Такие блоги очень удобны для публикации своих 
научных достижений почти так же, как и научный журнал. В создании knowledgeblog 
технология блога, с основными присущими ей характеристиками, используется для 
дальнейшего создания статьи, написание книги или энциклопедии. Создание такой 
публикации не отличается от написания статьи в журнале, автор пишет свою статью 
на сайт, главным требованием для которого является оформление данной статьи в 
формате HTML. Далее автор помещает свою статью на сайт, отправляет ее в раздел 
«published», с этого момента статья находится в статусе «underreview». После 
прохождения процедуры рецензирования, данная статья проходит процедуру оценки 
и принятия для публикации на сайте редактором, который знакомиться с рецензиями 
к статье, и на их основе принимает окончательно решение, после чего статья 
приобретает ссылку и становиться доступной для массового просмотра. Процесс 
рецензирования происходит аналогичным образом, то есть, рецензент после 
прочтения статьи пишет аннотацию в блоге, ссылка на который появляется на сайте 
статьи, а рецензия автоматически добавляется в комментарий к статье.  

Описание методического потенциала блогов свидетельствует, что они 
позволяют создать уникальные условия для формирования исследовательской 
компетенции. включая письменную речь на иностранном языке: блог – это 
письменное сообщение, и как одна из форм письменной речи характеризуется 
контактностью, что подразумевает определенную стилистическую и логичную 
организацию высказывания, нуждающегося в планировании, обдуманности, четкости 
представляемых положений; ведение дневника в виде блога  - это процесс 
непрерывной рефлексии, так как, с одной стороны, при создании своей записи автору 
необходимо посмотреть на нее взглядом со стороны, как воспримет эту информацию 
читатель, с другой стороны, ведение такого дневника отражает ход размышления 
автора, соответственно, читая свой дневник, автор может оценить ход развития своей 
идеи; общение, осуществляемое в рамках непрямой коммуникации способствует 
совершенствованию навыка самопрезентации, а также формированию 
презентационных умений в целом; блог дает возможность практики по 
формированию навыков самостоятельного поиска проблемы и постановки целей. 
Автору необходимо самостоятельно на практике выявить особенности и нормы 
коммуникации, исследовать спектр возможностей, предоставляемых средой, 
сформировать собственные способы организации деятельности [10, с. 113]. Создавая 
определенные сообщества, специализирующиеся в ряде узких тем, обучаемые 
находят единомышленников, с которыми они могут обсуждать важные для них 
проблемы. Они читают записи других участников сообщества, обсуждают их, что 
ведет к обмену информацией и мнениями по той или иной теме, способствует 
формированию аналитических умений и умений осуществлять критический анализ, 
что является неотъемлемыми компонентами исследовательской компетенции.  

Особыми чертами блога, которые отличают этот вид интернет-коммуникации 
от возможных других, являются легкость публикации и поиска информации, а самое 
главное высокая скорость распространения информации по сети интернет, что дает 
возможность быть в курсе самых последних новостей и событий [10, с. 115-120]. 
Блог выступает в качестве своего рода интернет-сообщества, которое объединяет 
большое количество людейразделяющих определенные интересы, что способствует 
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легкому налаживанию контактов и дает начало организации совместной 
деятельности обучающихся [11, с. 164-168]. 

Анализ публикаций позволяет выделить следующий перечень проблем, 
возникающих при внедрении блогов в учебный процесс: для работы с блогами 
необходима определенная материально- техническая база (стабильный и, по 
возможности, скоростной Интернет); блоги по своей природе носят неформальный и 
личностный характер, поэтому трудно встроить блог в традиционную классно-
урочную систему; необходимо продумывать долгосрочную стратегию 
интегрирования блога в учебный процесс, работа в блоге должна пересекаться с 
системой обычных заданий; обучаемые не всегда достаточно мотивированы, чтобы 
осваивать новый и непривычный для них вид работы; работу обучаемых в блогах 
трудно оценивать по существующей бальной методике; работа с блогом занимает 
много учебного времени, иногда в ущерб основной программе; блоги требуют от 
преподавателя значительных дополнительных затрат времени и усилий на этапе его 
проектирования и создания. 

По наблюдениям педагогов, активно использующих образовательные блоги, 
возможность публикации письменных заданий изменяет отношение обучаемых к их 
выполнению. С одной стороны, размещение комментария, ответа на задание, эссе в 
блоге или на сайте предполагает внешнюю оценку и, возможно, критику со стороны 
не только преподавателя, но и одноклассников и/или других читателей. Поэтому 
обучаемые более внимательно относятся к выбору слов и аргументов, к оформлению 
ответа, стремятся более качественно выполнить задание. 

С другой стороны, как показывает наш собственный опыт, существует и 
противоположная тенденция: отдельные обучаемые с большой неохотой работают в 
блоге, не желая выносить результаты своей работы на всеобщее обозрение. При этом 
их нежелание далеко не всегда объясняется низким уровнем работы; иногда причина 
кроется в неуверенности в собственных силах и заниженной самооценке. Такие 
обучаемые выражают согласие вместо записи в блоге использовать более закрытую 
электронную почту. По нашему мнению, преодоление психологического барьера 
старого стереотипа педагогически необходимо с точки зрения развития личности 
обучаемого и его готовности к жизни в информационном обществе. В ряде случаев 
доступ к блогу можно предоставить с ограничением, например, только для данной 
группы пользователей [12]. 

В дополнении также хочется заметить, что аудитория блога также может быть 
очень разной, и воспринимать записи в онлайн-дневнике по-разному, поэтому всегда 
нужно быть готовым к тому, что мнения касательно блога могут быть как 
положительные, так и отрицательные, как от знакомых, так и от незнакомых людей. 
Таким образом, чтобы создать собственный блог, обучаемому необходимо тщательно 
подбирать контент, сверять разные источники информации для сбора наиболее 
достоверных данных, тщательно подбирать языковые выражения, которые будут в 
большей степени понятны для иностранной аудитории. В процессе создания блога, 
когда обучаемый сможет изучить, проанализировать и сравнить различные 
источники информации, касающиеся непосредственно темы, закладывается начало 
развития исследовательской компетенции посредством блога [13, с. 16]. 

Блог может также служить как естественное портфолио письменных работ, 
наглядно демонстрируя улучшение письменных навыков в годовой прогрессии. 
Различные зарубежные ученые рекомендуют использование блогов в аудиторной 
работе, потому что они обеспечивают свободное самовыражение обучаемых и 
высокоперсонализированное содержание письменной работы. Кроме того, блоги 
являются также полезным инструментом для преподавателей, так как они могут 
использовать блоги для поощрения авторов отдельных сочинений; сосредоточиться 
на содержании совместной работы и документации о завершенных задачах [14]. 
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Используя блоговые технологии, обучаемые вносят свой вклад в свое 
собственное развитие через социальные взаимодействия, требующие осмысления, 
уважения к потенциальному читателю. Завершая, хотелось бы отметить, что 
следующим шагом работы касательно обсуждаемой темы будет разработка 
алгоритма развития исследовательской компетенции обучаемых посредством 
использования блог-технологий на уроках иностранного языка.  
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Головчун А.А.,  Бузело А.С. 

ШЕТ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ   
Заманауи Интернет-ресурстар зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда үлкен 

мүмкіндіктер ұсынады, солардың ішінде блог жүргізу, вики технологияларын және 
іздеу жүйелерінің барлық мүмкіндіктерін пайдалану қызықты болып саналады.   
Интернет қарым-қатынастың түрі ретінде блог жүргізудің ерекшелігі – жариялаудың  
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және ақпаратты іздеудің жеңілдігі, интернет желісі бойынша таралымның жоғарғы 
жылдамдығы, бұл ең соңғы жаңалықтар мен оқиғалардан хабардар болуға мүмкіндік 
береді. Блог белгілі бір ортақ қызығушылыққа ие білім алушылардың көпшілігін 
біріктіретін интернет қауымдастық ретінде жеңіл байланыс орнатуға және олардың 
бірікке әрекетін ұйымдастыруды бастауға мүмкіндік береді. Мақалада шет тілі 
сабақтарында зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастыруда блог технологияны 
қолданудың педагогикалық әлеуеті қарастырылады, оларды пайдалану бойынша 
ұсыныстар беріледі.   

Тірек сөздер: зерттеушілік құзыреттілік, шет тілі сабағы, блог технология, 
Интернет-ресурстар, қарым-қатынастың жазбаша формасы.    

 
Golovchun A.A., Buzelo A.S. 

INTERNET RESOURCES IN DEVELOPMENT OF RESEARCH 
COMPETENCE AT FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM  

Contemporary Internet resources provide a wide range of opportunities for research 
competence development. The most useful Internet resources from our point of view are 
Blogs, Viki and other search systems. The specific features of such internet communication 
are the possibilities of publications, the finding of necessary information, high speed of 
information distribution over the Internet. It gives a chance to be aware of latest 
information and events. Blog represents sort of Internet-community, which unites a huge 
number of students sharing certain interests, which helps to establish contacts and organize 
mutual activities. Therefore, article describes the pedagogical potential of Blog 
technologies in research competence development at foreign language classroom. We 
provide the recommendation show to use them success fully.  

Key words: research competence, foreign language classroom, Blog technologies, 
Internet resources, written form of communication. 
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CLIL AND ESP: ENGLISH FOROIL AND GAS 

 
Annotation. This article focuses on Content Language Integrated Learning (CLIL) 

method which aims at teaching integratedsubject-context with a target language. It enables 
to develop students’ thinking, communicative and language skills. The article emphasizes 
the influence of the integrated learning methodology CLIL on the motivational component 
of learning and meeting the needs of students. 

Key words: CLIL, target language, content, cognition, communication, culture, 
learning outcomes, language, specific terminology.  

 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) method includes syllabus design, 

lesson planning, materials selection and adaptation, assessment, and feedback. This method 
helps both language teachers and subject-teachers prioritize the relative importance of 
English learning  versus content learning objectives, choosing classroom materials, and 
deciding how and when to transfer their English teaching techniques to the subject context 
[1]. 
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CLIL challenges EL teachers with the content knowledge and presupposes good 
preparation for each content lesson. Also it challenges subject teachers with the language 
knowledge and at the present stage only in collaboration we may achieve good results. 

According to the 4Cs curriculum, a successful CLIL lesson should combine 
elements of the following [2]: 

Content – Progression in knowledge, skills and understanding related to specific 
elements of a defined curriculum; 

Communication – Using language to learn whilst learning to use language; 
Cognition – Developing thinking skills which link concept formation (abstract and 

concrete), understanding and language; 
Culture – Exposure to alternative perspectives and shared understandings, which 

deepen awareness of otherness and self. 
One of the specific technical languages is oil and gas. On one hand, it can be 

referred to the English for specific purposes, on another hand, it should be taught through 
the CLIL methodology. However, in both cases, we should take into consideration the 
specific linguistic features, which include terminology and technical register.  

Before planning a lesson, we need to be clear about our CLIL contexts and teaching 
aims.  We also need to identify the content knowledge and skills, which our students should 
be taught. It is also important to identify learning outcomes and remember about learners’ 
needs. Regarding the materials, one should remember that all the authentic materials should 
be adapted depending on the language and content level of students [3]. Surely if learners 
have enough knowledge and a high language level, teacher may use authentic materials 
without adaptation. 

Planning a lesson: Natural gas and oil. 
Content: Introduction to Natural gas, crude oil and their properties. 
Teaching aims:to enable students to understand that different materials have 

different properties; to develop students’ abilities to classify, predict and find right 
equivalents of terminology in their native tongue; to increase students’ awareness of natural 
gas and crude oil. 

Learning outcomes.Students should know how to name the materials and their 
properties. They should be aware that some are liquid and some are solid.Students should 
be able to classify materials according to the criteria of Venn diagram; make prediction and 
find equivalents of terminology that can suit best. Students should be aware of natural gas 
and crude oil.  

Assessment:Upon the completion of the topic or a lesson, we should assess students’ 
knowledge. Can the students identify liquid and solid materials, various properties of 
natural gas and crude oil? Can students make predictions or classify the materials according 
to their properties? Can they give right Kazakh or Russian equivalents of the 
terminologies?  

Communication: The students point and name materials as well as label them. They 
share their opinions about the properties of natural gas and crude oil. They also present 
their findings based on the text and on other sources of reading. All these are examples of 
communication.  

Vocabulary: natural gas, layer, organic material, mud, rock, pressure, oil 
(petroleum), giant, methane, carbon, hydrogen, atom, marine (water), crude oil, liquid, 
reservoir, fossil fuel; chemical feedstock; vehicle; gas condensate; exploration; distillation; 
drilling. 

Structure: Passive voice (to be + past participle) is called; was changed;is used; Is 
classified; is defined; was discovered, etc. The translation of the passive construction into 
L1.  

Functions:describing materials using present simple and past simple tenses; “will” 
prediction and hypothesizing.  
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Cognition:In CLIL methods, every lesson encourages students to think critically; 
give opinions, express their points of view; classify, predict, reason, identify. In our case 
students classify natural gas and crude according to their properties; compare state and 
matter; predict what will happen in case if we burn gas or oil;  

Examples of cognition are sorting our materials into two groups given in Venn 
diagram. Explain the properties of natural gas and crude oil, why they became flammable; 
why the word gas is translated without any change.   

Citizenship:Students should know some natural gas and oil deposits of Kazakhstan 
which are known in the world such as Karachaganak and Kashagan fields.  Examples of 
citizenship activities: Students should get some information when natural gas and crude oil 
was found in Kazakhstan.  

Resources. Video of natural gas and crude oil. Venn diagram drawn on board. 
Vocabulary cards and cards with translations. Worksheets and handouts of the texts: 
Natural gas and crude oil.  

Text 1  
Natural gas 

 Where does Natural Gas come from?  
Millions of years ago, the remains of plants and animals decomposed and built up 

thick layers.This decomposed plant and animal matter is called organic material. Over time, 
the mud and soil became rock, covered the organic material and trapped it beneath the rock.  
Organic material then was changed into coal, some into oil (petroleum), and some into 
natural gasas a result of heat and pressure.  

The natural gas consists of mainly methane, and also a gas (or compound) which 
includes one carbon atom and four hydrogen atoms.   

Natural gas is a fossil fuel used as a source of energy for heating, cooking, and 
electricity generation. It is also used for vehicles and as a chemical feedstock in the 
manufacture of plastics and other commercially important organic chemicals. Fossil fuel-
based natural gas is a non-renewable resource. 

Karachaganak field 
According to the classification in terms of proven reserves of oil and gas, 

Karachaganak is classified as “giant” as the gas content of 1.35 trillion cubic meters of oil 
and gas condensate 1.2 billion tons.  

In the composition of natural gas is defined: 70% methane; ethane – 6%; propane – 
3%. The high content of hydrogen sulphide – to 4%.  

Geographically deposits belong to the Caspian oil and gas province. Methods reflect 
the level of exploration of gas condensates (1420 m) and the oil-bearing layer (200m). 

Karachaganak field was discovered in 1979, the construction of infrastructure – in 
1999, the output of the design capacity of 14.2 billion cubic meters occurred in 2006.   

Табиғи газ 
Миллиондаған жылдар бұрын өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары 

ыдырап, жер астында қалың қабаттарды түзеді. Осы ыдырап кеткен өсімдіктер мен 
жануарлардың қалдықтары органикалық заттар деп аталады. Уақыт өтісімен саз бен 
топырақ жартасқа айналып, органикалық заттарды сол жартастың астына қарай 
ығыстырған. Органикалық заттар кейін ыстық пен қысымның әсерінен көмірге, 
кейбірі мұнайға, ал кейбіреуі газға айналып кеткен.  

Табиғи газдың ең негізгі құрамы метан, сонымен қатар, оның құрамында бір 
атом бар көмірсутегі және төрт атомы бар сутегіде бар. Табиғи газ – бұл жылытуға, 
тамақ дайындауға және электрқуатын өндіруге арналған жерасты қазба отыны болып 
табылады. Оны, сонымен қатар, көліктерге және пластмасса және басқа да 
комерциялық маңызды органикалық химикаттар шығару үшін шикізат ретінде 
қолданылады. Жерасты қазба отыны ретінде табиғи газ қалпына келмейтін қор болып 
есептеледі.  
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Қарашығанақ кен орны 
Зерттелген мұнай және газ қорының топтамасына сәйкес, текше метріне 1,35 

триллион мұнай  және 1,2 миллиард тонна газ конденсатына ие Қарашығанақ газ кен 
орнын  «алып» кен орны деп  анықтауға болады. Табиғи газдың құрамында: 70% 
метан; этан - 6%; пропан - 3%. Күкірт сутегінің жоғары көрсеткіші 4% дейін.  

Географиялық мекені жағынан Қарашығанақ Каспий мұнайгаз шекарасына 
жатады. Газкондесат бөлігінің биіктігі 1420 м, мұнай қабатының қуаты 200 м.  

Қарашығанақ газ кен орнын  1979 жылы ашылған, ал 1999 жылы 
ішкіқұрылымы салынды, 2006 жылы жоба қуаттылығы текше метріне 14,2 млрд-қа 
жеткен. 

Природный газ 
Миллионы лет назад остатки растений и животных разложились и образовали 

толстые слои. Это разложившееся растительное и животное вещество называется 
органическим материалом. Со временем грязь и почва превратились в породу, 
покрыли органический материал и сохранили его под породой. В результате нагрева 
и давления часть органического материалав последующем превратилась в уголь, а 
часть - в нефть (нефть), а часть – в природный газ. 

Природный газ состоит в основном из метана, а также газа (или соединения), 
который включает один атом углерода и четыре атома водорода. 

Природный газ - это ископаемое топливо, используемое в качестве источника 
энергии для отопления, приготовления пищи и выработки электроэнергии. Он также 
используется для транспортных средств и в качестве химического сырья при 
производстве пластмасс и других коммерчески важных органических химикатов. 
Природный газ на основе ископаемого топлива является невозобновляемым 
ресурсом. 

Месторождение Карачаганак 
В соответствии с классификацией с точки зрения доказанных запасов нефти и 

газа, Карачаганак классифицируется как «гигант», поскольку газосодержание 
составляет 1,35 триллиона кубометров нефти и газового конденсата 1,2 миллиарда 
тонн. 

В составе природного газа определяется: 70% метана; этан - 6%; пропан - 3%. 
Высокое содержание сероводорода - до 4%. 

Географически месторождения принадлежат к каспийскому 
нефтегазоносномурегиону. Методы отражают уровень разведки газовых конденсатов 
(1420 м) и нефтеносного слоя (200 м). 

Месторождение Карачаганак было открыто в 1979 году, строительство 
инфраструктуры - в 1999 году, добыча проектной мощности в 14,2 млрд кубометров 
произошла в 2006 году. 

Text 2 
Oil (Petroleum) 

Oil (petroleum) is yellowish-black liquid matter found beneath the Earth's surface. It 
was formed from the remains of animals and plants that lived in a marine millions of years 
ago. Over years, the decomposed animals and plants covered by mud, later it changed into 
rock forming thick layers. Heat and pressure from these layers turned matter into crude oil.  
The word "petroleum" means "rock oil" or "oil from the earth." 

Components of petroleum are separated using a technique called fractional 
distillation, i.e. separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling point by 
means of distillation, typically using a fractionating column. 

Where does Oil come from?  
Geologists explore a chosen area by studying rock samples from the earth.  If the 

site seems promising, drilling begins.  Above the hole, a structure called a 'derrick' is built 
to install the tools and pipes going into the well.  When finished, the drilled well will bring 
a steady flow of oil to the surface. 
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Мұнай (шикі мұнай) 
Мұнай - жер астында орналасқан сарғыш-қара сұйық зат. Ол миллиондаған 

жылдар бұрын теңізде өмір сүрген жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтарынан 
қалыптасқан. Жылдар бойы ыдыраған жануарлар мен өсімдіктердің 
қалдықтарысазбенкөміліп, кейінірек тау жыныстарына айналады да қалың 
қабаттарды түзеді. Бұл қабаттардың қызуы мен қысымы органикалық заттарды шикі 
мұнайға айналдырды. «Мұнай» деген сөз «тас майы» немесе «жердегі мұнай» дегенді 
білдіреді. 

Мұнайдың құрамы ажырату әдісі бойынша бөлінеді, яғни бұл әдіс сұйықтықты 
ыстық температурада қыздыру арқылы, әдетте ажырату колонналары бойынша 
бөледі. 

Геологтар тау-кен жыныстарының үлгілерін зерттеп, таңдалған аумақты 
зерттейді. Егер кен орнының болашағы зор болса, бұрғылау жұмыстары басталады. 
Құрал-саймандар мен құбырларды орнату үшін ұңғыманың үстінен «қондырғы» деп 
аталатын құрылыс салынады. Ұңғыма аяқталған соң, бұрғыланған ұңғымаданшикізат 
мұнай ағындысы жоғары кетеді. 

Нефть  
Нефть представляет собой желтовато-черное жидкое вещество, расположенное 

под поверхностью земли. Онаформируется из останков животных и растений, 
которые жили в море миллионы лет назад. С годами разложившиеся животные и 
растения покрываются шламом, позже полученное вещество превращается в 
скальные породы, образующие толстые слои. Тепло и давление от этих слоев 
превращает вещество в сырую нефть. Слово "petroleum" (нефть) означает «каменная 
нефть» или «нефть из земли». 

Компоненты нефти разделяются с использованием метода, называемого 
фракционной перегонкой, то есть разделения жидкой смеси на фракции, 
различающиеся по температуре кипения, посредством перегонки, обычно с 
использованием ректификационной колонны. 

Откуда берется нефть? 
Геологи исследуют выбранную область, изучая образцы породы из земли. 

Если участок кажется многообещающим, начинается бурение. Над скважиной 
строится конструкция, называемая «вышка», для установки инструментов и труб, 
идущих в скважину. По окончании данного процесса, пробуренная скважина 
принесет устойчивый поток нефти на поверхность. 

Now let’s pass on to the lesson procedure.  
Procedure of a lesson. 
Whole class: Students walk around the classroom and find materials made of oil. 

They will discuss their findings with their groupmates. Materials can be plastic bottles, 
plastic cups, markers, tape recorders, CDs, sockets, window frames, PC, processor, 
linoleum, some clothes that they wear and so on.  

Groups:Students sort out advantages and disadvantages of oil products using Venn 
diagram. They also sort out oil and according to its properties. They use adjectives and 
comparatives.   

Venn diagram between Oil and gas; Advantages and disadvantages of oil and gas. 
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Figure 1 – Venn diagram 

 
Individually:Students write their observations and findings on their worksheets.  
Whole class:Students do the reading task. Before they do pre-reading activity which 

focuses on scanning and skimming strategies.  
Pre-reading activity. Forpre-reading we may consider the following task: 

discussion. We may create a discussion about the topic and it will help our students to be 
ready for the next lesson stage. Students work in groups and discuss the following 
questions: Where are the big oil and gas stocks in Kazakhstan? What do you know about 
Karachaganak and Kashagan oil and gas fields? How is oil and gas formed? How is oil 
extracted?  

Then teacher hangs 4 and 5 sentences in different corners of the classroom. Students 
read the statements and stand near the opinion they think is wrong or they disagree with. 
Sentences can be taken from the texts or could be connected with it. 

For example: 
1. Millions of years ago, the remains of plants and animals decomposed and built up 

thick layers. 
2. Natural gas is a fossil fuel used as a source of energy for cooling, cooking, and 

electricity generation. 
3.In some places, gas escapes from small gaps in the rocks into the air; then, if there 

is enough activation energy from lightning or a rain, it burns. 
4. Oil (petroleum) is yellowish-black liquid matter found beneath the airsurface.   
5. Geography explore a chosen area by studying rock samples from the earth.  
As students have gathered near each of the chosen statements, they should discuss 

together what is wrong and then explain it to the whole class.The mistakes in these 
statements should be contextual, not grammatical, because CLIL lesson is not a grammar 
lesson, first of all it focuses at context. 

As a feedback the teacher could provide some information proving their ideas or let 
them pass to the next stage of the lesson, saying that they will find out whether their ideas 
are correct or not while reading. 

While-reading activity: This activity develops students’ reading skills such as 
reading for gist.While reading teacher should support students, providing pronunciation and 
explaining meaning of all unfamiliar words, if it was not done beforehand.The pre-reading 
stage can be connected with reading stage by the following task: Correct the statements 
(which are on the wall) and explain why they were wrong.So via these tasks we have 
practiced three skills: reading, listening and speaking. 
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After-reading activity: There are a huge variety of post-reading activities, which 
could be applied here. As it is almost the end of the lesson, students might be exhausted, 
therefore, interesting and exciting after-reading activities can be of a great help. 

Nowadays, everyone is involved in technology, gadgets. Thus, great idea will be to 
ask students to browse on the internet for information about Natural Gas and Oil in 
Kazakhstan. Students may work in small groups and prepare a poster with information they 
have found. To avoid similar posters, the teacher may give different subtopics for each 
group.After that, each group presents their subject topics. This activity develops speaking, 
thinking, listening as well as functional i.e. presentation skills.  

Differentiation:Another good activity that will consolidate the new topic is mind 
mapping. As new generation is mostly kinesthetic, they will remember the information 
better if they do in practice, so at the next stage we may ask them to summarize all the new 
information from the internet resources and to organize it into mind map. Different visual 
organisers for this generation is the best way to remember information and to sort it.   

 

 
Figure 2 – Mind-mapping 

 
Language:As we have above mentioned in CLIL language plays great role. 

Therefore, we should teach necessary language structures that can be used later by students 
in practice. While reading the text, students find passive structures and identifyits form: to 
be + past participle. Teacher explains the form and its meaning.  

Pair work: Teacher distributes some sentences in their native language: in Kazakh 
and/or Russian. They should find English equivalents in the text.  

Forexample, 1. Oilwas formed from the remains of animals and plants that lived in a 
marine millions of years ago. Мұнай миллиондаған жылдар бұрын суда өмір сүрген 
жануарлар мен өсімдіктер қалдықтарынан пайда болған. Он был сформирован из 
останков животных и растений, которые жили в море миллионы лет назад. 

2. This decomposed plant and animal matter is called organic material.Ыдырап 
кеткен өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары органикалық заттар деп аталады. 
Это разложившееся растительное и животное вещество называется органическим 
материалом. 

3. It is also used for vehicles and as a chemical feedstock in the manufacture of 
plastics and other commercially important organic chemicals. Оны, сонымен қатар, 
көліктерге және пластмасса және басқа да комерциялық маңызды органикалық 
химикаттар шығару үшін шикізат ретінде қолданылады. Он также используется для 
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транспортных средств и в качестве химического сырья при производстве пластмасс и 
других коммерчески важных органических химикатов.  

4. According to the classification in terms of proven reserves of oil and gas, 
Karachaganak is classified as “giant” as the gas content of 1.35 trillion cubic meters of oil 
and gas condensate 1.2 billion tons. Зерттелген мұнай және газ қорының топтамасына 
сәйкес, текше метріне 1,35 триллион мұнай  және 1,2 миллиард тонна газ 
конденсатына ие Қарашығанақ газ кен орнын  «алып» кен орны деп  анықтауға 
болады. В соответствии с классификацией с точки зрения доказанных запасов нефти 
и газа, Карачаганак классифицируется как «гигант», поскольку газосодержание 
составляет 1,35 триллиона кубометров нефти и газового конденсата 1,2 миллиарда 
тонн.  

5. Karachaganak field was discovered in 1979, the construction of infrastructure – in 
1999, the output of the design capacity of 14.2 billion cubic meters occurred in 2006. 
Қарашығанақгазкенорнын 1979 жылы ашылған, ал 1999 жылы ішкіқұрылымы 
салынды, 2006 жылы жоба қуаттылығы текше метріне 14,2 млрд-қажеткен. 
Месторождение Карачаганак было открыто в 1979 году, строительство 
инфраструктуры - в 1999 году добыча проектной мощности в 14,2 млрд кубометров 
произошла в 2006 году.  

6. Components of petroleum are separated using a technique called fractional 
distillation, i.e. separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling point by 
means of distillation, typically using a fractionating column.Мұнайдыңқұрамы ажырату 
әдісі бойынша бөлінеді, яғни бұл әдіс сұйықтықты ыстық температурада қыздыру 
арқылы, әдетте ажырату колонналары бойынша бөледі. Компоненты нефти 
разделяются с использованием метода, называемого фракционной перегонкой, то 
есть разделения жидкой смеси на фракции, различающиеся по температуре кипения, 
посредством перегонки, обычно с использованием ректификационнойколонны. 

Follow-up:Students with high level can have more challenging task. They will be 
given small texts where they will find passive sentences and translate them into L1. 
However, a glossary is provided to clarfiy some difficult technical words and terms. The 
aim of this follow-up activity to practice different techniques and methods of translation 
[4]. 

Feedback:During feedback we go through again and students ask any questions that 
might be calified and explained. After that teacher sets hometask. Students  organize a 
survey, prepare questions concerning natural gas and oil exploration in Kazakhstan and 
interview their relatives and friends. Teacher should provide language support for the 
hometask, giving some samples for questions or some frames, depending on the level of 
students. Interviewing may be provided in all languages, but the questions and answers 
should be written down in English. All these activities involve four skills that are practiced 
and worked out. 

In conclusion it should be said that the main advantage of CLIL is to interrelate the 
content and language to make the lesson more creative and interesting.Because at primary 
and secondary schools in Kazakhstan such subjects as Chemistry, Physics, Biology, 
Mathematics and IT are taught according to CLIL methodology. Therefore, any language 
and subject teacher should not be afraid of trying something new in his/her 
classroom.Nevertheless, it should be remembered that everything new is well forgotten old. 
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Матжанова Г.Ж., Исаева Н.Л. 

ТІЛ МЕН ПӘНДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСІ БОЙЫНША 
АРНАЙЫ МАҚСАТТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ: АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ 

МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ САЛАСЫН ОҚЫТУ  
Бұл мақала тіл мен пәнді кіріктіріп оқытудың әдісіне(CLIL) көзделген. Бұл 

әдіс студенттердің ойлау, қарым-қатынас жасау және тілдік қабілеттіліктерін 
жетілдіреді. Мақалада студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бұл 
әдістің сабақты барынша қызықты және тартымды етіп жасауға мүмкіншілік беретіні 
қарастырылады.  

Тірек сөздер: тіл мен пәнді кіріктіріп оқытудың әдісі (CLIL), тілді үйрету, 
мазмұны, ойлау, қарым-қатынас жасау, мәдениет, үйренудің мақсаты, тіл, арнайы 
бағыттағы терминдер.  

 
Матжанова Г.Ж., Исаева Н.Л. 

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ: НЕФТЬ И ГАЗ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В статье рассматриваетсятехнология предметно-языкового интегрированного 

образования (CLIL) на материале нефтегазовой отрасли. Особое внимание уделяется 
идее о том, что данная методика развивает когнитивную, коммуникативную 
способности и языковую компетентность студентов. В статье акцентируется влияние 
методики интегрированного обучения CLIL на мотивационный компонент обучения 
иудовлетворение потребности студентов. 

Ключевые слова: предметно-языковая технология интегрированного 
образования (CLIL), целевой язык, содержание, коммуникация, культура, цели 
обучения, язык, специальные термины. 
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ARDUINO БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-АППАРАТТЫҚ ПЛАТФОРМАСЫНДА 
ФИЗИКАДАН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Аңдатпа. Мақалада физикалық зертханалық жұмыстарды сандық өлшеу 

кешенін (СӨК) қолдану арқылы өлшеу жүргізілген жағдайда, тәжірибені толық 
масштабты түрде өткізудің орындылығы туралы айтылады. Қазіргі уақытта 
физикадағы оқу тәжірибелерін қалыптастыру үшін СӨК пайдаланылады, оның 
ішіне компьютер, түрлі физикалық шамалардың датчиктері, датчиктердің 
компьютермен жанасу құрылғысы және тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету 
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кіреді. СӨК қысқа және «аса қысқа» уақыт ішінде зерттелетін құбылыс туралы 
көп мөлшерде ақпарат алуға, осы ақпаратты өңдеуді автоматтандыруға, өлшеулер 
мен есептеулер нәтижелерін көрнекі түрде ұсынуға мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: Arduino бағдарламалық-ақпараттық платформасы, сандық 
өлшеу кешені, физика бойынша зертханалық жұмыстар. 

 
Мақалада біз Arduino бағдарламалық және аппараттық платформасын қолдана 

отырып, зертханалық жұмыстарды орындау әдістемесін сипаттадық. Әдістеме білім 
алушылардың жұмысқа толық дайындалған эксперименттік қондырғыда бастапқы 
деректерді алу бойынша іс-қимылдарды орындауды көздейді. Бұл жағдайда 
контроллерді өлшеудің оңтайлы жиілігін таңдаумен алдын ала бағдарламалау, 
барлық монтаж элементтерін ауыстыру, оны қосу және баптауды зертханашы жүзеге 
асырады. Бұл жұмыс оқу жоспарында «Физика» пәні бар барлық бейіндегі болашақ 
бакалаврларға арналған зертханалық практикумда қолданылуы мүмкін. Сонымен 
қатар, біздің ойымызша, «педагогикалық білім» дайындығы бағытындағы «Физика 
және Информатика» бейініндегі білім алушыларға физика бойынша зертханалық 
жұмыстарды орындаудың осындай нұсқасы орынды, ол Arduino платформасымен, 
соның ішінде оның бағдарламалық қамтамасыз етуімен терең танысуды көздейді. 
Осы мақалада айтылған мақсатқа қол жеткізуге бағытталған оқытудың мазмұндық 
және іс жүргізу талаптарының сипаттамасы келтіріледі. 

Зертханалық сабақтарды өткізу үшін электрондық түрдегі әдістемелік 
материалдар дайындалды, оларды білім алушылар өз бетінше немесе оқытушының 
қатысуымен жасай алады. Осы материалдардың құрамы мен мазмұнын сипаттайық. 

1. Білім алушыларда микроконтроллерлер туралы түсінік қалыптастыру 
үшін кіріспе мәтін және презентация дайындалған. Бұл материал студенттерді 
микропроцессорлық техниканың пайда болуы мен дамуы туралы, 
микроконтроллерлердің элементтік құрамы туралы, оларды бағдарламалау 
құралдарының дамуы туралы, перифериялық құрылғылар туралы, 
микроконтроллерлердің модификациясының алуан түрлілігі туралы, олардың 
қолданылу саласы туралы тарихи мәліметтермен таныстырады. Әсіресе, Arduino 
бағдарламалық - аппараттық платформасының сипаттамасына ерекше көңіл бөлінеді. 
Arduino аппараттық бөлігі - бұл микроконтроллер орнатылған және оның жұмыс 
істеуі үшін қажетті элементтердің ең аз мөлшері бар баспа схемасы. Сонымен қатар, 
әр түрлі кеңейтімдерді (шилд) және Arduino платформасымен үйлесімді датчиктерді 
қосуға болады. Шындығында, Arduino платформасының ақпараттық бөлігі - қазіргі 
компьютердің аналық тақтасының аналогы болып табылады. Тақтада сыртқы 
құрылғыларды қосуға арналған қосқыштар, сондай-ақ микроконтроллер 
бағдарламаланатын компьютермен байланыс үшін қосқыш бар. Atmel фирмасының 
ATmega көп қолданысқа ие микроконтроллерлері арнайы программаларды 
қолданбай-ақ бағдарламалауға мүмкіндік береді. Жаңа электрондық құрылғы жасау 
үшін бар болғаны Arduino басқару тақтасы, байланыс кабелі және компьютер қажет 
[1]. 

Микроконтроллерлер үшін бағдарламалық қамтамасыз ету басқару 
бағдарламаларын құруға C/C++ тілінің нұсқасын білдіретін әзірлеу ортасын және 
бағдарламалау тілін біріктірді. Оған аппараттық бөлімді зерттемей-ақ бағдарламалар 
жасауға мүмкіндік беретін элементтер қосылған. Сондықтан Arduino-мен жұмыс 
істеу үшін тек C/C ++ бағдарламалау негіздерін білу жеткілікті. Arduino үшін түрлі 
құрылғылармен жұмыс істейтін коды бар көптеген кітапханалар қоры құрылған. 
Нәтижесінде микропроцессорлық құрылғыларды әзірлеуге тек кәсіби мамандар ғана 
емес, сонымен қатар өз қалауларымен «арнайы заттық құрылғылар» жасауға 
әуесқойлар да қол жеткізді [2]. Кіріспе материалдың қорытынды бөлімінде Arduino 
технологиясын (үш өлшемді жарықдиодты текше, робот-Тасбақа, күн батареясының 
жағдайын реттеуге арналған құрылғы және т.б.) пайдалана отырып жасалған 
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жобалардың бейнежазбасы келтіріледі. 
2. Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және Arduino басқару 

тақтасының сынамасы бойынша ұсыныстар. Білім алушыларға осы практикалық 
әрекеттерді орындаудың келесі тәртібі ұсынылады:  

- Arduino IDE бағдарламалық жасақтамасын орнатыңыз. Ол үшін 
https://www.arduino.cc/ («Жүктеу» қосымша бетін) ресми веб-сайтына кіріп, 
қолданыстағы амалдық жүйеге арналған Arduino IDE жинағын жүктеп, одан әрі 
компьютеріңізге орнатыңыз; 

- Arduino UNO тақтасын компьютерге қосыңыз, содан соң екі нұсқаны таңдау 
мүмкіндігі болады. Біріншісінде – компьютер тақтаны өзі анықтайды, ол үшін 
драйверлерді табады және орнатады. Екіншіде  компьютер тақтаны өзі анықтай 
алмайды, әрі содан кейін драйверлерді «құрылғы диспетчері» арқылы қолмен 
орнатамыз. Драйвер Arduino IDE (Aduino\драйверлері) орнатылған жиынтықта 
орналасқан;  

- Тақтаны сынау. Ол үшін Arduino IDE бағдарламасын іске қосып, Arduino 
тақтамен келесідей жұмыс жасайтындай етіп конфигурациялау керек: құралдар 
тақтасындағы «Құралдар» тармағын таңдап, одан әрі «Басқару тақтасы» 
(Arduino/Genuino UNO – біздің басқару тақтасының моделі) және «Порт» (COM3 – 
бұл басқару тақтасы қосылған порт) – қажетті параметрлерінің таңдалғанына көз 
жеткізуіміз керек. Бұдан әрі «Файл»/«Үлгілерр» / «1.Basics»/«Blink командаларын 
таңдаймыз. Нәтижесінде «Blink» нобайының коды ашылады, біз оны Arduino басқару 
тақтасына құралдар тақтасындағы «Жүктеу» немесе «Нобай»/«Жүктеу» 
батырмасының көмегімен жүктей аламыз. IDE қателіктерді анықтап, оны басқару 
тақтасына жүктегенше күтеміз. Жүктеу кезінде «RX» және «RT» жарық диодтары 
жыпылықтайды, бұл деректер алмасу процесінің қалыпты жүріп жатқандығын 
білдіреді. Arduino басқару тақтасындағы нобайды жүктегеннен кейін бір секунд 
аралықпен pin13-ке қосылған жарық диоды жыпылықтайды. 

3. Arduino IDE синтаксисін және негізгі тілдік құрылымдарды үйренуге 
арналған мәлімет. Бағдарламалауға қажетті негізгі білім келесідей элементтерді 
қамтиды. 

Setup() және lоор() функциялары негізгі болып табылады және барлық 
бағдарламаларда міндетті түрде қолданылады. Setup() айнымалыларды 
инициализациялау, қорытынды жұмысының режимін анықтау, пайдаланылатын 
кітапханаларды және т.б. іске қосу үшін қолданылады, ол бағдарлама басталғанда бір 
рет жүктеледі. lоор() setup() функциясынан кейін іске қосылады және қуат көзінен 
өшірілгенге дейін шексіз циклде айналады. Бұл функция есептеу-логикалық 
операцияларын жүзеге асырады және оларға жауап береді. PinMode() функциясы кіру 
немесе шығу ретінде берілген кіріс/шығыс (pin) режимін орнатады. DigitalWrite(), 
digitalRead, analogRead() және analogWrite() функциялары сандық және аналогтық 
сигналдарды тиісінше жіберу және оқу үшін пайдаланылады. AttachInterrupt 
(interrupt, function, mode) бағдарламалық үзу функциясы процессорға кез келген 
оқиғаның басталуы туралы хабарлау қызметін атқарады. Бұл ретте командалардың 
ағымдағы реттілігін орындау тоқтатылады және «басқару» үзілуді өңдеушіге 
беріледі, ол оқиғаны өңдеу бойынша жұмысты орындайды және басқаруды үзілген 
кодқа қайтарады. Функция келесі параметрлерді пайдаланады: interrupt – үзу номері 
(int), function – үзу функциясы mode – үзу режимі. Үзілудің себебі «есептеулерді» 
тоқтату және күту режиміне өту үшін тактілік түймені басу немесе басқа 
«есептеулерге» ауысу болуы мүмкін.  

Зерттеуге арналған материалда бағдарламалаудың кез келген стандартты 
тілінде қолдануға болатын негізгі ұғымдар енгізілген, олар: деректер типтері туралы 
(бүтін int, логикалық boolean, символдық char), шартты операторлар туралы (if және 
else), циклдар туралы (for, while), арифметикалық операциялар туралы (қосу, азайту 
және т.б.), уақытпен жұмыс істеуге арналған операторлар туралы (millis(), delay() 
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және т.б.), салыстыру операторлары туралы (<, >, =, ==, != и др.),  қосымша 
кітапханаларды қосу және олармен жұмыс істеу туралы ұғымдар болып табылады. 

4. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 
Arduino және физикалық шамалардың тиісті датчиктері. Мысал ретінде «Металл 
үлгінің меншікті жылу сыйымдылығын өлшеу» зертханалық жұмысының қысқаша 
сипаттамасын келтіреміз. 

Жұмыстың мақсаты «болаттың меншікті жылусыйымдылығын» анықтау 
болып табылады. Жұмысты орындау кезінде келесі құрал-жабдықтар қолданылады: 
екі металл үлгісі (калориметриялық денелер жиынтығынан жасалған алюминий және 
болат цилиндрлер, алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы белгілі), электр 
плитасы, электрондық таразы, Arduino UNO R3 платасы, mаx6675 чипі бар 
термопаралық температураны өлшейтін құрылғы, жабыспайтын макеттік плата, ВМ 
USB — USB кабелі, дербес компьютер. 

Болаттың меншікті жылусыйымдылығының ізделініп отырған шамасы, 
денелерді суытуға арналған Ньютон Заңының көмегімен анықталады. Жұмыс 
келесідей ретпен орындалады:  

- Электронды таразыларда өлшеу арқылы әрбір үлгінің массасын 
анықтаймыз; 

- Анықтамалықтан алюминийдің меншікті жылусыйымдылығының мәні 
алынады;  

- Біз термопараны алюминий үлгісінің бүйір бетінде жасалған арнайы 
ойыққа оранатамыз. Термопараның түрлендіргіші бар тұсы Arduino басқару 
тақтасына, ал соңғы бөлігі компьютерге қосылады; 

- Arduino IDE бағдарламасын іске қосамыз, термопарамен жұмыс істеуге 
дайын нобай Arduino UNO-ға жүктеледі немесе бағдарлама нұсқаулыққа сәйкес 
жазылады. Әрі қарай, қондырғының жұмысқа қабілеттілігін тексереміз, қажет болған 
жағдайда жұмыс алгоритміне немесе қондырғының өзіне түзетулер енгіземіз. 
Мысалы, Arduino UNO тақтасы мен термопаралар арасындағы байланыс max6675 
чипі бар түрлендіргішке негізделген. max6675 жұмысын егжей-тегжейлі түсіндірмеу 
үшін Arduino басқару тақтасындағы max6675 қосымша кітапханасы қолданылады. 
Онда келесі функциялар қарастырылған: thermocouple.readCelsius() Цельсий 
шакаласы бойынша температураны енгізуге және thermocouple.readFahrenheit() 
Фаренгейт шакаласы бойынша температураны енгізуге арналған функциялар. 
Студенттер өлшеу шкаласын өз еріктері бойынша таңдайды немесе екі шкаланы 
қатар қолдана алады.  Сонымен қатар, Arduino delay() стандартты фукциясы арқылы 
өлшеу жиілігін миллисекундтарда көрсете алады; 

- Arduino IDE «Порт мониторын» ашамыз. Басқару пультіндегі түйменің 
көмегімен температура мен уақытты өлшеу процесін іске қосамыз. Термопараға 
бекітілген үлгіні электр плитасына саламыз және (50-70)°С температураға дейін 
қыздырамыз; 

- Үлгіні жылу оқшаулағыш тұғырға орналастырамыз және үлгінің 
температурасын өлшеу сериясын 5 секунд аралықпен 2-3 минут бойы өлшейміз; 

- Arduino IDE  «Порт мониторынан» алынған деректерді MS Excel жұмыс 
парағына көшіреміз. Бұл деректерді сандық пішімге айналадырамыз; 

- Осындай әрекеттерді болат үлгі үшін де орындаймыз; 
- Ньютон заңына сәйкес суынатын үлгінің температурасының уақыт 

тәуелділігі экспоненциалды түрге ие. Сондықтан, кестені сызықтандыру үшін тік 
оське температураны емес, оның логарифмін енгіземіз. Сызықтық графикті алу 
Ньютон Заңының осы эксперимент жағдайында суыту құбылысын сипаттауға 
қолданылуының дұрыстығын куәландырады. Одан әрі, кесте нүктелері арқылы 
алюминий үлгісі үшін ең төменгі шаршы әдісімен ең жақсы түзуді өткіземіз және 
регрессия теңдеуін координаттық жазықтыққа шығарамыз. Осылайша табылған 
бұрыштық коэффициенттің мәні және алюминийдің меншікті жылу 
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сыйымдылығының шамасы бойынша өлшемдерге, үлгі пішініне және басқа 
факторларға байланысты Ньютон формуласындағы белгісіз параметрді есептейміз; 

- Сонымен қатар температура логарифмінің болат үлгіге арналған уақыттан 
тәуелділік графигін құрастырамыз, график нүктелері арқылы ең жақсы түзу өткіземіз, 
регрессия теңдеуін координаттық жазықтыққа шығарамыз. Бұрыштық 
коэффициенттің мәні бойынша бұрын табылған параметрді пайдаланып, болаттың 
меншікті жылу сыйымдылығын есептейміз. 

Анықталғандай, қарастырылып отырған экспериментте іздестірілетін шаманы 
анықтау қателігі шамамен 10% құрайды, бұл оқу эксперименті үшін дұрыс болып 
саналады. 

Зертханалық жұмысты температура мен уақытты өлшеу, сонымен қатар 
деректерді өңдеу «қолмен» орындалатын дәстүрлі нұсқасымен салыстырғанда, 
жоғарыда аталған әдістеменің негізгі артықшылықтарын атап өтейік: 

1. Білім алушыларды х заманауи автоматтандырылған өлшеу жүйесімен оның 
құрамы, оны құрастыру, бағдарламалау, баптау тәсілдері туралы білім жиынтығымен 
таныстыру; 

2. Студенттерді физика ғылымы үшін ең тәжірибелі және нәтижелі, ішіне 
«сызықтық координаттарда» графиктің құрылысы және ең аз шаршы әдісін қолдану 
мүмкіндігін кірітірген,  экспериментті жоспарлау және деректерді өңдеу әдісімен 
таныстыру; 

3. Студенттерді тәжірибелік мәліметтерді өңдеуге және нәтижелерін ұсынуға 
арналған компьютерлік технологиялармен таныстыру. 

Жалпы және эксперименттік физика бойынша зертханалық практикумда 
ашық архитектурасы және бастапқы ашық коды бар СӨК қосымша 
артықшылықтарға ие. Бұл талап, көбінесе, Arduino аппараттық-бағдарламалық 
кешенімен қанағаттандырылады. Өлшеу жүйесінің параметрлерін баптау 
мүмкіндігі өлшеуді жүргізу мақсаты мен шарттарына сәйкес, экспериментті 
жоспарлау және қою кезінде өзгермелілікті қамтамасыз етеді. Ашық СӨК-пен 
жұмыс істеу олардың бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етуімен, алынған 
деректерді өңдеу әдістерімен неғұрлым терең танысуды көздейді және, сайып 
келгенде, білім алушылардың ішінара-іздестіру, оқу-зерттеу, жобалау қызметін 
орындау мүмкіндігін кеңейтеді. 

СӨК-ті пайдалану кезінде алынған мәліметтер көлемі, әдетте, дәстүрлі 
құрылғыларды пайдаланғаннан гөрі бірнеше есе көп. Мысалы, маятниктің өшіп бара 
жатқан тербелістерін зерттеу тәжірибесінде бір минут ішінде маятниктің және 
уақыттың координаталарының шамамен 1000 жұп мәнін алуға болады [3]. 
Деректердің мұндай көлемін «қолмен» өңдеу іс жүзінде мүмкін емес. Сондықтан 
СӨК көмегімен өлшеу жүргізу арқылы алынған мәліметтерді өңдеу үшін 
компьютерді пайдалану қажеттілігіне әкеледі. Бұл жағдай білім алушыны тиісті 
математикалық әдістер мен компьютерлік технологияларды меңгеруге 
ынталандырады. СӨК көмегімен өлшеулерді жүргізу кезінде мәліметтерді өңдеудің 
келесі графикалық және статистикалық әдістері аса қажет болып табылады: 

1. Айнымалыларды ауыстыру арқылы сызықты емес функцияларды 
сызықтандыру; 

2. y = ax + b немесе y = ax түріндегі сызықтық аппроксимациялық 
функцияның коэффициенттерін ең кіші шаршы әдісімен табу, осы функцияның 
графигін құру; 

3. Сызықтық аппроксимациялық функция коэффициенттерінің 
статистикалық белгісіздігін (стандартты ауытқуларды немесе сенімді 
интервалдарды) бағалау; 

4. Қажет болған жағдайларда аппроксимациялық функцияның қателік 
жолағын құру, сызықтық корреляция коэффициентін есептеу және оның 
статистикалық белгісіздік шамасын бағалау (сенімді интервал шекарасы). 
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1 суретте осы әдістердің кейбірін MS Excel электрондық кестесінде қолдану 
мысалдары көрсетілген. График «Металл үлгінің меншікті жылу сыйымдылығын 
өлшеу» зертханалаық жұмысын орындау кезінде алынған деректер бойынша 
жасалған. График болат цилиндрінің ауада салқындаған кездегі калориметриялық 
денелер жиынтығынан температураға тәуелділігін көрсетеді. Координаттағы 
жартылай логарифмдік график сызықтары жүргізілген эксперимент жағдайында осы 
процесті сипаттауға, денелерді суыту үшін Ньютон Заңының қолданылатындығын 
куәландырады. Мұнда нүктелік график, регрессия сызығы және теңдеуі, 
аппроксимациялық функцияның графигіндегі қателіктер жолағының жоғарғы және 
төменгі шектері көрсетілген. Келесі белгілеулер қолданылады: T – үлгі 
температурасы, Ts – қоршаған ортаның температурасы, t – уақыт. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Сурет 1 – Үлгі температурасының жартылай арифметикалық 

координаттардағы уақытқа тәуелділігі 
 
Бұдан әрі физикалық экспериментті ескере отырып табиғи-компьютерлік 

эксперименттің кейбір логикалық-әдіснамалық ерекшеліктерін және олардың 
дидактикалық интерпретациясын қарастырайық. Табиғи-компьютерлік 
экспериментті (ТКЭ) танымдық әдіс ретінде анықтауға болады, онда есептеу 
эксперименттерінің зерттеу тақырыбы, мақсаты, процесі және нәтижесі біріктіріледі. 
ТКЭ-ні жүзеге асыру кезінде қызмет құрылымында эмпирикалық және теориялық 
модельдерді құру мен зерттеу бойынша іс-әрекеттерді бөліп көрсетуге болады [4; 5].  

Эмпирикалық моделді қандай да бір тасымалдағышта (қағаз, электрондық) 
тіркелген тәжірибелік деректер, сондай-ақ оларды бастапқы өңдеу нәтижелері 
(кестелер, графиктер, жанама анықталатын шамаларды есептеу нәтижелері, өлшеу 
қателіктерін бағалау және т.б.) құрайды. Модельдеу модельді құру мен зерттеуді, 
оны белсенді зерттеу мен түрлендіруді көздейді. Модельдеу әдісінің терминдері 
тәжірибелік деректерді тіркеу және өңдеу процесі мен нәтижесін сипаттау көптеген 
деректермен зерттеу процедураларын жедел орындау мүмкіндігін көрсетеді. 

Теориялық модель тәжірибеде байқалатын құбылыстардың себептері мен 
логикалық байланыстарын, құрылымын, іске асыру механизмдерін анықтайды. 
Физикада шамалар арасындағы заңды байланыстар көбінесе математикалық 
формулалар тілінде сипатталады, бұл моделді есептеу экспериментінде 
математикалық есептеулермен жұмыс жасауға, зерттеуге мүмкіндік береді. Оқу 
тәжірибесінде, әдетте, теориялық модель зерттеліп жатқан құбылысты сәйкес теория 
тұрғысынан түсіндіру (талқылау, түсіндіру) үшін қолданылады. «Теория» және 
«эксперимент» деректерінің келісілу дәрежесін тексеру, әдетте бір координаттық 
жазықтықта тиісті графиктерді құрумен жүзеге асырылады. 

Осылайша, ТКЭ құрылымы табиғи және есептеу экспериментінің 
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құрылымымен салыстырғанда анағұрлым күрделі болып табылады. Зертханалық 
жұмысты ТКЭ түрінде орындауға арналған нұсқаулықты құрастыру кезінде осы 
фактіні ескеру қажет. Біздің ойымызша, студенттердің іс-әрекетін ұйымдастыру 
ТКЭ-ге тән келесі кезеңдерге сәйкес жүзеге асырылуы керек: 1) зерттеуді жоспарлау; 
2) теориялық модельді құру және зерттеу; 3) табиғи экспериментте бастапқы 
деректерді алу; 4) эмпирикалық модельді құру және зерттеу; 5) теориялық және 
эмпирикалық үлгілерді қолдана отырып алынған деректерді өңдеу және түсіндіру. 
Сонымен қатар, нақты зерттеу шарттарына байланысты іс-әрекеттердің осы 
реттілігінен ауытқулар болуы да мүмкін. Және де, теориялық моделді (2-кезең) 
табиғи эксперимент орнатылғаннан кейін жасауға және пайдалануға болады. 

Сонымен, СӨК-ті пайдалана отырып алынған өлшеу нәтижелері электронды 
түрде ұсынылады, және қандай да бір есептеу ортасына оңай экспортталады 
(мысалы, MathCad, MS Excel), сонымен қатар, материалдың көлеміне байланысты, 
статистикалық, графикалық әдістермен және есептеу математикасының әдістерімен 
өңдеуді талап етеді (мысалы, зерттелетін құбылыстың теориялық моделін құру және 
зерттеу кезінде дифференциалдық теңдеулерді шешу). Осының барлығы СӨК-ті 
пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды орындау кезінде табиғи-компьютерлік 
есептеу эксперименті нысанында білім алушылардың танымдық іс-әрекетін жүзеге 
асырудың орындылығын көрсетеді. 

 
Әдебиеттер: 

1. Шаповалов А.А. Преподавание дисциплин естественнонаучного профиля с 
использованием программно-аппаратных комплексов // Школьные технологии. – 
2012. – №2. – С. 135-145. 

2. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2014. – 400 с. 

3. Колосков С.Ю., Старовиков М.И. Использование платформы Arduino 
ультразвукового датчика HC-SR04 в лабораторной работе «Машина Атвуда» // 
Материалы молодежной всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы теории и методики информатики, математики и 
экономики» (25 марта 2016 г.) / Отв. ред. И.Н. Слинкина. – Шадринск: ШГПУ, 2016. 
– С. 19-21. 

4. Колосков С.Ю., Старовиков М.И., Старовикова И.В. Использование 
цифрового измерительного комплекса на базе платформы Arduino в лабораторном 
практикуме по физике // Открытое и дистанционное образование. – 2017. – №1(65). 
– С. 51-57. 

5. Старовиков М.И., Старовикова И.В. Натурно-вычислительный 
эксперимент в лабораторном практикуме по физике // Открытое и дистанционное 
образование. – 2015. – №1(57). – С. 70-77. 

 
Кушеккалиев А.Н., Кабибуллин М.Д., Искалиева А.У., Алмат А.А. 
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ НА 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 
В статье говорится о целесообразности проведения эксперимента в 

полномасштабном виде в случае проведения измерений физических лабораторных 
работ с использованием цифрового измерительного комплекса (ЦИК). В настоящее 
время для формирования учебного опыта в физике используется ЦИК, включающая 
компьютер, датчики различных физических величин, устройство контакта датчиков с 
компьютером и соответствующее программное обеспечение. ЦИК позволяет в 
кратчайшие и «короткие» сроки получить большое количество информации об 
исследуемом явлении, автоматизировать обработку этой информации, наглядно 
представлять результаты измерений и расчетов. 
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Kushekkaliev A.N., Kabibullin M.D., Iskalyeva A.U., Almat A.A. 

METHODS OF DEVELOPMENT OF LABORATORY WORKS IN PHYSICS 
ON THE HARDWARE AND SOFTWARE PLATFORM ARDUINO 

 
The article discusses the feasibility of conducting the experiment in a full-scale form 

in the case of measurements of physical laboratory work using a digital measuring complex 
(DMC). Currently, for the formation of educational experience in physics, the DMC is 
used, which includes a computer, sensors of various physical quantities, a device for 
contacting sensors with a computer and appropriate software. DMC allows in the shortest 
and "short" time to get a lot of information about the phenomenon under study, automate 
the processing of this information, visualize the results of measurements and calculations. 

Key words: software and information platform Arduino, digital measuring complex, 
laboratory work in physics. 
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USING INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES DURING 

EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

Annotation. The article considers the concept of interactive learning. The author 
describes modern technologies of interactive learning and the use of interactive methods in 
lecture, seminars and independent work. The concepts of interactive learning technology as 
non-simulation and simulation are revealed. Non-imitation methods do not involve building 
a model of the phenomenon, process or activity being studied. The basis of imitation 
technology is simulation or simulation-game modeling. 

Key words: educational activity, interactive training, technology in pedagogy, 
pedagogical technology, interactive teaching technologies. 

 
In pedagogy, it is known that the main form of organization of education is a lesson. 

The formation organizational forms of education occurred along with the development of 
human society. The most ancient organizational forms of the educational process was 
individual training. The next stage was the individual-group learning method. By the 
beginning of the 17th century these organizational forms of the educational process no 
longer met the needs of society. The first beginnings of group training were appeared, 
which became the basis of the class-lesson system. The development and design process of 
the class-lesson system was made by the Czech educator J.A. Comenius. 

The main characteristics of the class-lesson system of education are: the crucial unit 
of the activity is a lesson, students unite in a class by age, a period of schooling, classes are 
obligatory for everyone, there are a timetable of classes, breaks, vacations, involvement of 
all students in the educational activity according to learning plan, the teacher manages the 
learning process. 

Despite the fact that this organizational forms of education has existed for more than 
300 years, it has significant disadvantages, exactly, it is oriented towards the average 
student, the high degree of complexity of the lesson for weak students due to time 
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constraints and semantic frameworks, the impossibility of implementing student’s   
individual characteristics in the educational process. 

In the history of pedagogy, there are numerous cases of attempts to improve and 
advance the class-term education system. In the 20s of the 20th century such a popular case 
of conducting lessons was corporate method (cooperative learning) in Ukraine, but it was 
called collective method. Students were divided into pairs or groups, studied various 
aspects of the topic, and then they exchanged impressions and knowledge. In modern 
pedagogy, there are 4 main organizational forms of educational activities of students: pair 
(student-student, student-teacher), group (teacher-class), cooperative (students teach each 
other), individual (independent work of the student). 

Also three forms of interaction have been established between a teacher and 
students: 

1. Passive methods; 
2. Active methods; 
3. Interactive methods. 
Each of them has its own peculiarities, but we will pay attention to the use of 

interactive learning technologies in the process of learning activities. 
One Chinese parable says: “Tell me - and I will forget; show me, and I will 

remember; let me do it, and I will understand”. These words reflect the essence of 
interactive learning. While using interactive methods, the learner becomes a full participant 
in the perception process, his/her experience serves as the main source of educational 
cognition. The teacher encourages students to search for their own instead of to give ready-
made knowledge. In compare with the traditional forms of educational activities, Interactive 
learning changes the interaction between the teacher and the learner: the activity of the 
teacher concede to the activity of the students, and the task of the teacher is to create the 
conditions for their initiative. 

The word "interactive" came to us from English word "interact". “Inter” is “mutual”, 
“act” is to do. Interactivity means the ability to corporate or be in a mode of conversation, 
dialogue with someone (person) or something (for example, computer). 

Interactive learning is a special form of the organization of cognitive activity, 
learning method, carried out in the form of joint activities of students. All participants 
interact with each other, exchange information, teamwork, model situations, evaluate the 
actions of others and their own behavior, immerse themselves in the real atmosphere of 
business cooperation in order or solve the problem. One of the goals is to create a 
comfortable learning environment, such that the student feels his success, his intellectual 
viability, what makes the learning process productively [1]. 

The educational process is organized in such a way that almost all students are 
involved in the process of learning, they have the opportunity to understand and reflect on 
what they know and think. The peculiarities of interactive methods are a high level of 
mutually directed activity of the subjects of interaction, emotional, spiritual unity of the 
participants. 

In compare with the traditional forms of educational activities, Interactive learning 
changes the interaction between the teacher and the learner: the activity of the teacher 
concede to the activity of the students, and the task of the teacher is to create the conditions 
for their initiative. 

In the course of interactive training, students learn to think critically, to solve 
complex problems based on an analysis of circumstances and relevant information, to 
examine alternative opinions, make smart decisions, participate in discussions, and 
communicate with other people. In order to conduct works in pairs and group works are 
organized, research projects and role-playing games, work with documents and various 
sources of information are used in this method.  

Educational Technologies are a modern approach to the organization of learning 
process. The future of pedagogy is such a scheme: student – technology – teacher. The 
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teacher must be a educator, mentor, methodologist, technologist. And the student should be 
an active participant of the learning process. 

Educational Technologies refer to a set of procedures that updates the teacher’s 
pedagogical activity and guarantees the final planned result. The technology consists of: 

- planned results; 
- assessment methods for the correction and selection of training methods; 
- a set of learning models, its main criteria; 
- systematic; 
- leadership (the ability to plan the training system); 
- efficiency; 
- confirmation in other educational institutions [2]. 
Interactive learning technologies are such an organization of the learning process 

where it is impossible the student’s non-participation in a collective, complementary, based 
on the interaction of all its participants in the learning knowledge process. 

The organizational forms of educational activities of students means group method 
where one person teaches, more are those who listen than those who speak and co-operative 
(collective) teaching in small groups. 

Each individual has two needs: the need for growth and being safe by joining a 
group of people. During the cooperative method of learning, joint activities are conducted 
in order to achieve common goals. Children gain self-confidence, they are proud of each 
other's academic success. Cooperative learning can exist not only in groups, but also in 
pairs. The optimal number of students in a group is 2 to 5 people. The use of cooperative 
forms of organizing children's activities within the framework of a class-lesson system 
makes it possible to get rid of some of its disadvantages.  And it is one of the conditions for 
the use of interactive learning technologies. 

Interactive learning technologies include work in pairs, rotational (interchangeable) 
triples, carousel, small group work, aquarium, unfinished proposal, brainstorming, 
Brownian movement, decision tree, court on its own behalf, civil hearings, role-playing 
(business) game, press method, take a stand, discussion, debate. 

All interactive learning technologies are divided into non-imitation and imitation. 
Non-imitation technologies do not involve in creating models of the phenomenon and 
activity under study. The basis of simulation technologies is simulation or simulation-game 
modeling, i.e. reproduction in the learning conditions of the processes occurring in the real 
system. 

Interactive methods in lectures. Interactive learning provides mutual understanding, 
interaction, mutual enrichment. Interactive techniques in no way replace the lecture 
material, but contribute to its better assimilation and, most importantly, form opinions, 
attitudes, behavioral skills. 

“Brainstorming” is a method by which any answer of a student to a given question is 
accepted. It is important not to evaluate the points of view expressed at once, but to accept 
everything and record everyone’s opinion on a blackboard or piece of paper. Participants 
should be aware that they are not required to substantiate or explain responses. 
Brainstorming is an easy way to generate ideas to solve a problem. During a brainstorming 
session, participants freely exchange ideas as they arise, in such a way that everyone can 
develop other people's ideas. 

Mini-lecture is one of the effective forms of presenting theoretical material. Before 
announcing any information, the teacher asks what the students know about it. After 
submitting any approval, the teacher offers to discuss the attitude of students to this issue. 

Interactive methods include presentations using various tools: boards, books, videos, 
slides, computers, etc. Interactivity is provided by the following discussion process. 

Watch and discuss videos. In the classroom you can use both feature films and 
documentary videos, excerpts from them, as well as video clips. 
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Interview. The term "interview" comes from the English interview, i.e. conversation. 
The content of the interview is divided into groups: documentary interviews; opinion 
interviews; "press conference" interviews. The subject of the interview can be both a 
lecturer and students who have prepared information on a given topic. 

Feedback. Actualization of knowledge obtained at the lecture by clarifying the 
participants' reaction to the topics discussed. 

Pre-announced error lecture. A lecture with pre-planned errors allows the students 
to develop the ability to quickly analyze professional situations, act as experts, opponents, 
reviewers, highlight incorrect and inaccurate information. 

Interactive methods in practical classes (seminars). 
Warm up. Warming up contributes to the development of communication skills 

(networking). It should be relevant in terms of content, form of activity and duration. 
Questions for warm-up should not be focused on a direct answer, but suggest a logical 
chain of knowledge gained, i.e. constructing new knowledge. 

Discussion. Discussion is one of the most important forms of communication, a 
fruitful method for resolving controversial issues and at the same time a peculiar way of 
knowing. The discussion involves the discussion of any issue or group of related issues by 
competent persons with the intention to reach a mutually acceptable solution. The 
discussion is a type of dispute, close to controversy, and is a series of statements, expressed 
in turn by the participants. 

Case method (analysis of specific production situations). The method of analyzing 
specific situations is a teaching technique that uses the description of real situations and the 
solution of situational problems: standard, critical, and extreme. The method helps to 
enhance students, to stimulate their success, to emphasize the achievements of participants. 
Students are asked to analyze a specific situation, understand the nature of the problems, 
suggest possible solutions and choose the best one. 

Collective solutions of creative tasks. Creative tasks are educational tasks that 
require students not to simply reproduce information, but to create, because the tasks 
contain a greater or lesser element of uncertainty and, as a rule, have several approaches. 

Business game. Real conditions are simulated, specific concrete operations are 
processed, the corresponding workflow is modeled. 

Working in small groups is one of the most popular strategies, as it gives all trainees 
the opportunity to participate in work, practice cooperation skills, interpersonal 
communication (in particular, the ability to actively listen, develop a common opinion, 
resolve disagreements). 

The method "Modeling of production processes and situations" provides for 
imitation of real conditions, specific concrete operations, modeling of an appropriate 
workflow, creation of an interactive model, etc. 

Role-playing is the role played by the participants in a group of a scene with pre-
distributed roles in the interests of mastering a certain behavioral or emotional side of life 
situations. 

Training (English word train means to educate, to teach, to train) is the process of 
acquiring skills in any field through the implementation of successive tasks, actions or 
games aimed at achieving the development and development of the required skill. 

Interactive methods in independent work. The main possibility of using interactive 
methods for independent work is the organization of group work of students. Stimulating 
students' close interaction with each other leads to the formation of social behavior skills, 
mastering the technology of teamwork. Working in a group is impossible without the 
ability to quickly and constructively make decisions, take responsibility, communicate with 
other people and resolve conflict situations. 

According to some psychologists, the fulfillment of tasks in groups is possible 
insofar as there are conditions under which students are forced to help each other in order to 
achieve success, and “push” their comrades to this. Positive interdependence creates 
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relationships based on mutual stimulation. When creating a group to perform 
extracurricular independent work, the teacher must clearly indicate the purpose of the task; 
instruct students on the stages of the assignment; explain to the students what the 
interaction of the group members should be in order for the goal to be achieved; advise 
students in the event of questions on the substance of the assignment or to strengthen the 
relationship between group members. At the same time, counseling between students and 
the teacher during the development of the program can be carried out both directly in the 
classroom time, and using off-line and on-line technologies. 

Project Method. In the project method of, students are united in small groups and 
develop, for example, a program of sociological research for any problems of interest to 
them or a scheme for conducting an experiment in a laboratory lesson. This analytical work 
includes several stages that allow to improve the skills of logical thinking, maximally 
reveal the creative possibilities of students and stimulate them to research work. Such a 
project activity organized in this way has many advantages. 

A striking example of the organization of independent work is the technology of 
group project training, which is implemented not only during planned classes, but also 
stimulates the independent work and interaction of performers. 

It should also be noted that all interactive learning technologies are divided into non-
imitation and imitation. 

Non-imitation technologies do not involve building models of the phenomenon and 
activity under study. The basis of simulation technologies is simulation or simulation-game 
simulation, i.e. reproduction in the learning conditions of the processes occurring in the real 
system [3]. 

On the basis of recreating (imitating) the context of an activity, its model 
representation in training, all methods of active learning are divided into imitational and 
non-imitative. 

An example of imitation methods is a didactic game. M.V. Clarin proposes the 
following structure for the educational process based on the didactic game: 

1. Creating a game problem situation: introducing a simulation game situation; 
2. Course of the game: “living” the problem situation in its game incarnation. 

Deploying the game plot; 
3. Summing up the game. Self-action; 
4. Discussion and analysis of the course and results of the game. Educational and 

educational results of the game [4]. 
Obviously, these teaching methods create opportunities not only to transmit certain 

information, but also to create prerequisites for personal development, general cultural 
skills and abilities. 

Non-imitation methods do not imply model creation of the phenomenon, process or 
activity under study. Activation is achieved here by selecting the problem content of 
training, using a specially organized procedure for conducting classes, as well as technical 
means and ensuring the dialogical interactions of the teacher and the trainees. To non-
imitational learning technologies usually include traditional methods that are widely 
practiced in the educational process: 

- lecture and its varieties; 
- problem lecture; 
- lecture-conversation; 
- discussion lecture; 
- lecture using feedback; 
- lecture with case analysis; 
- binary lecture; 
- introductory session, etc.; 
- seminar; 
- Abstract, control, coursework, certification and thesis; 
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- practical and laboratory classes; 
- individual counseling and instruction; 
- written and oral testing of students; 
- Algorithmized knowledge control; 
- distance and modular training; 
- open training (software training, distance learning, training packages), etc.; 
- computer-based training; 
- demonstration, experimental or research training. 
None of the methods is universal, good results can be achieved using many methods. 

Effective pedagogical interaction is possible only with a reasonable combination of several, 
not contradictory teaching methods. The optimization task is formulated unambiguously: in 
the existing conditions, from the methods to choose those that provide the greatest learning 
efficiency. 

Thus, the basis of interactive education is learning process, when all students are 
involved in the process of learning, they have the opportunity to understand and reflect on 
what they know and think. The group activity of students in the process of learning, 
mastering educational material means that everyone makes their own individual 
contribution, there is an exchange of knowledge, ideas, ways of working. All this takes 
place in an atmosphere of goodwill and mutual support, which allows not only to receive 
new knowledge, but also develops cognitive activity itself. 

Interactive technologies give a new impetus to student research. Along with this, it 
is possible to solve issues to improve the quality of education, emphasize the student’s 
educational activities, develop the creative capabilities of the teacher and student, since 
creativity is a focus on a non-trivial approach to any process. 

Using the methodology, not only unity is achieved in interaction with innovation, 
but also a worldview is taught, the skill of systemic thinking, the ability to abstract, model, 
i.e. the basic skills of a modern person - the ability to think, explore, understand, act, are 
taught. It should be understood that there is no alternative to innovative technologies and it 
is quite obvious that the use of interactive technologies in education has a number of 
advantages that make their use as much as possible. 

 
Reference: 

1. Косолапова М.А., Ефанов В.И., Кормилин В.А., Боков Л.А. Положение о 
методах интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в техническом 
университете: для преподавателей ТУСУР. – Томск: ТУСУР, 2012. – 87 с. 

2. Сидоров П. От антикризисных мер – к инновационным стратегиям // 
Высшее образование в России. – 2001. – №1. – С. 24-29. 

3.  Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового 
опыта // Педагогика. – 2000. – №7. – С. 12-18. 

4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 
исследования, игр, дискуссий (анализ зарубежного опыта). – Рига: Эксперимент, 
1998. – 180 с. 

 
Бактыбаев Ж.Ш. 

ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІ ҮРДІСІНДЕГІ ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

Осы мақалада интербелсенді оқыту ұғымына жан-жақты талдау жасалынған, 
оқытудың қазіргі технологиялары және дәріс, семинар мен өздік жұмыстарындағы 
интербелсенді әдістерді қолдануға сипаттама берілген. Оқытудың интерактивті 
технологиясының имитациялау және имитациялау емес түсініктері қарастырылған. 
Имитациялау емес әдістер зерттелетін құбылыс, процесс немесе іс-әрекеттің моделін 
құруды қамтымайды. Имитациялау технологиялары негізінде имитациялау немесе 
имитациялау-ойын модельдеу негізделген.  
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Ключевые слова: оқу іс-әрекеті, интербелсенді оқыту, педагогикадағы 
технологиялар, педагогикалық технология, интербелсенді оқытудың технологиялары.   

 
Бактыбаев Ж.Ш. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье дается понятие интерактивному обучению, описываются 
современные технологии интерактивного обучения и использование интерактивных 
методов на лекционных, семинарских занятиях и при самостоятельной работе. 
Раскрываются понятия технологии интерактивного обучения как неимитационные и 
имитационные. Неимитационные методы не предполагают построения модели 
изучаемого явления, процесса или деятельности. В основе имитационных технологий 
лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование.  

Ключевые слова: учебная деятельность, интерактивное обучение, технология 
в педагогике, педагогическая технология, технологии интерактивного обучения. 
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАТЫСЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  ДАМЫТУ 
ЖОЛДАРЫ  

 
Аңдатпа. Тілдік құзыреттілік – тіл пәндерін қатысым әдісі арқылы оқытуда 

меңгерілетін құзыреттіліктің бірі. Қатысымдық оқыту дегеніміз – тілді қарым-
қатынас негізінде оқыту.  Көптілді білім беру жағдайында білім алушылардың 
тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру мен дамытудың тиімді жолдары мен 
әдіс-тәсілдерін  іріктеу арқылы күнделікті тілдік қызметтің қалыпты әдет-
дағдыларына қол жеткізіледі. 

Тірек сөздер: құзыреттілік, құзыреттілік тапсырмалар, қатысымдық әдіс, 
көптілділік, тілдік құзыреттілікті жетілдіру, тілдік қатынас  

  
Тілдік құзыреттілік – тіл пәндерін қатысым әдісі арқылы оқытуда меңгерілетін 

құзыреттіліктің бірі. Қатысымдық оқыту дегеніміз – тілді қарым-қатынас негізінде 
оқыту.   

Қатысымдық  құзыреттілік барлық  еңбектерде «коммуникация»,  «қатысым» 
сөзінің әдістемелік категориялар мен түсініктер жүйесіндегі анықтамасы,  әдіс-
тәсілдері деңгейінде түсіндіріледі. Білім алушылардың өздерін қоршаған ортада 
басқа адамдармен, топпен қарым-қатынас орнатуға, жалпы нәтижеге қол жеткізуде 
өзіндік пікірін білдіруге, басқа ұлт өкілдерімен қарым-қатынас диалогына түсе 
алуына мүмкіндік беретін коммуникативтік құзыреттілік –  негізінен тіл сабақтарын 
оқыту және меңгерту  үрдісінде қалыптасады. Тұлғаның тірек құзырлылықтарының 
бірі ретінде танылып отырған коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру оның 
тілдік білімін тереңдетумен қатар сөйлеу біліктілігін де жетілдіреді деп  атап 
көрсетеді [1, 47-50 б.]. 

Білім алушылардың тілдік коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру – 
бұл дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыру, лингвистикалық дағдыларды 
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қалыптастыру, қалыптасқан жағдайға сәйкес тілдік қалыптарды өзгертіп, қолдана алу 
дағдысын қалыптастыру болып табылады.   Жекелеген пікірлерді түсіну және оны 
мағыналық қарым-қатынас мақсатында логикалық құрылым ретінде құра алу 
дағдысын қалыптастыру, өзгелермен өзара әрекеттесе алуға ниеті мен дайындығын 
қалыптастыру, жағдайды басқара алу дағдысын қалыптастыру. 

Коммуникативтік құзыреттіліктің құрылымы күрделі, яғни ол тұлғаның 
бойында тыңдай алу, ақпаратты бере алу, оны оны дұрыс мағынада қабылдай алу, 
өзгені түсіну, оған жаны ашу, жағдайын түсіне алу, өзіне де, өзге де дүрыс баға бере 
алу, өзгенің пікірін қабылдай алу, мәселенің шешімін таба білу, топтағы басқа 
адамдармен бірлесе жұмыс жасай алу қабілеттерін дамытумен тығыз байланысты.  

Демек, коммуникативтік құзыреттілік дегеніміз тілді екінші тіл ретінде 
пайдаланушы тұлғаның сол тіл бойынша алған білім, дағдысы мен шеберліктерінің 
жиынтығы және оны өз кәсібінің аясында өзге тілдік қызметте пайдалана алуынан 
тұратын құзыреттіліктер жиынтығы деп қарағанымыз дұрыс [2, 15 б.].  

Тілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру – бұл оқу қызметін 
дұрыс ұйымдастыру арқылы адамды заңды әрі сапалық өзгерістерге алып келетін 
мақсатты әрі ұзақ үдеріс. Заманауи оқыту әдістері ЖОО-да білім беру жүйесінде 
коммуниктивтік құзыреттілікті анағұрлым тиімді және сәтті қалыптастыруға ықпал 
ете алады. Интерактивті оқыту өзгеше ойлау қабілетін дамытады, мәселе болып 
отырған жағдаятқа және одан шығудың жолына өзіндік көзқарасын білдіруге, өз 
пікірін, өзінің өмірлік құндылықтарын дәйектей алу, өзге адамның пікірін тыңдай алу 
қабілетін, өзгелермен бірлесіп әрекеттесе алу, қарсы пікірдегілерге төзімділік, әдеп, 
мейірім көрсете отырып тілдік қарым-қатынасқа түсе алу, өзара сенімге әкелетін 
жолды, ақиқатты бірлесіп іздестіре алу  қабілеттілігі сияқты қасиеттерді дамыту. 
Білім алушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін зерттеп, талдау бізге тілдік 
тұлғаның коммуникативтік мәдениетін қалыптастырудың келесідей ерекшеліктерін 
анықтауға мүмкіндік берді: 

1. Қазақ және орыс тілдерін оқытуға құзыреттілік тұрғысынан қарау бүгінгі 
күні басым бағыт болып табылады. Адам өмір бойы өзінің сөйлеу қабілетін 
жетілдіреді, өз ана тілінің, сондай-ақ екінші тілдің және шет тілінің тілдік байлығын 
игереді. Адам өмірінің әрбір кезеңі оның сөйлеу қабілетіне белгілі бір жаңалықтар 
енгізіп отырады.Сөйлеу қабілетінің дамуына әсіресе кәсіби білім алу кезеңінің әсері 
зор. Адамның сөйлеу қабілеті оның мәдениеті мен білімділігінің айнасы іспетті. 
Маман үшін сауатты сөйлеу қабілеті оның кәсіби қызметінің табысты болуының  
және одан әрі дамуының кепілі десек болады. Сауатты және еркін сөйлесім дағдысы 
дамыған адамның өндірісте және қоғамда жайлы қарым-қатынас орната алуы қиынға 
соқпайды; 

2. Коммуникативтік құзыреттілік білім беру үдерісінде тілдік тұлға 
құрылымындағы негізгі құзыреттіліктердің бірі және әлеуметтік белсенді тұлғаны 
қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады; 

3. Сабақ барысында жүргізген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар з оң 
нәтиже көрсетті. Оқытудың тиімді әдістерін қолдану және тіл пәндері мен кәсіби 
тілді оқыту барысында тапсырмалар мен жаттығулар жүйесін  тәжірибеден өткізу 
білім алушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастырып, дамытуға зор ықпал 
жасады. Эксперимент барысында мынадай міндеттер жүзеге асырылды: білім 
алушылардың тілдік коммуникативтік құзыреттілігінің бастапқы деңгейі және оның 
тіл сабақтары мен үйірме жұмыстары арқылы одан әрі даму динамикасы анықталды. 
Эксперимент жұмыстарының барысында тіл құзыреттілігінің бастапқы және 
қалыптасқан деңгейін салыстыру арқылы таңдап алынған әдістердің тиімділігі 
тексерілді.  

Оқытудың белсенді әдістерін, мәселен, түрлі тренингтер, сұхбаттар, ойталқы, 
пікірталас, коммуникативтік ойындар т.б. пайдалану, теориялық мәселелерге 
практикалық қосымшалар болып қана қоймай, керісінше бұл үдерісте оқытушы мен 
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білім алушының бірлескен қызметін қамтамасыз ететін негізгі қарым-қатынас амалы 
да болатынын ескерген жөн. Бұл жағдайда оқытушының оқыту үдерісіндегі қызметі 
де өзгереді, яғни оқытушы білім алушыларды басқарушы рөлінен осы үдерістің 
қатысушысына айналады да, табиғи жағдайға жақын ахуал туғызып, білім 
алушыларға жақындай түседі.  

Интербелсенді әдістерді пайдаланып тіл сабақтарын жүйелі түрде өткізу 
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру міндетін нәтижелі жүзеге асыруға 
болатындығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Педагогикалық 
қызметтегі негізгі жетістіктердің бірі сабақта табысқа жету ахуалын туғыза білу,  
өйткені бұл білім алушылардың коммуникативтік белсенділігін жоғарлатуға, 
әлеуметтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерді дамытуға, оны белсенді 
көрсетуге көмектеседі, білім алушылардың пән бойынша оқу жетістіктерін арттыруға 
маңызды ықпал етеді делінген [3, 36 б.]. 

Құзыреттілік тәсіл – бұл білім беру нәтижесіне баса көңіл бөлетін тәсіл, оның 
үстіне нәтиже ретінде меңгерілген ақпарат жиынтығы емес, адамның әртүрлі 
проблемалық жағдаяттарда әрекет етуге қабілеттілігі танылады. Басқаша айтқанда, 
құзыреттерді меңгерген түлектің қабілеттерін, яғни оның қандай іс-әрекет тәсілдерін 
игергенін, не істей алатынын, неге дайын екенін анықтау – құзыреттілік тәсілі деп 
аталады. 

Өз іс-тәжірибемізде білім алушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін 
қалыптастыру мен дамыту жолдарын қарастырдық. Осы мақсаттарға жету үшін 
өз жұмысымызда қазіргі заманға сай сабақтарды өткіземіз, өйткені заманауи сабақ – 
білім алушының қандай да бір құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Зерттеу 
кезеңдері барысында өз сабақтарымызда мынандай құзыреттілік тапсырмаларды 
қолданып жүрміз: сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме, ойтолғау жазу, берілген 
суреттерді көркем тілмен суреттеу, шешендік, нақыл сөздердің мәнін ашу, мақал-
мәтелдер, әңгімелер негізінде әңгіме жазу, жұмбақ, жаңылтпаш, бейнесөз құрастыру, 
өз достарыңның портретін суреттеу, мінездеме беру, автордың ойын өз идеясымен 
өрбітіп жазу, бес жолды өлең құрастыру, жансыз нәрселерді жандандырып әңгіме, 
ертегі жазу, еркін тақырыптарға шығарма, ойтолғау, эссе жазу, топпен ертегі 
құрастыру, ұлы адамдар өміріне байланысты сұрақтар қою, пікір айту, ақын-
жазушылар шығармалары бойынша пікір алмасу, оқыған кітаптары бойынша 
ойтолғау, эссе жазу, қоғамдағы болып жатқан әр түрлі өзгерістерге байланысты пікір 
айту, баспасөз материалдары бойынша пікір айту, өлеңді қара сөзге айналдырып 
мәтін құрау, ақпарат құралдарын пайдалана отырып, реферат, баяндама жазу, іс 
қағаздары үлгілерін жаздыру, тақырыпқа сай диалог, монолог жаздыру, оқиғаға 
қатысты өз ойларын айту, автордың көзқарасы туралы айта білу, көркем туындыны 
талдау, салыстыру, қорыту, шешім көрсету т.б.  

 Осы тапсырмаларды орындау барысында олардың коммуникативтік 
құзыреттіліктерін бағалаудың келесі индикаторларын қолдандық. 

 
Кесте 1 – Білім алушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін бағалау 

көрсеткіштері 
 I саты II саты III саты 

Команд
амен жұмыс 

жасау қабілеті 
(топпен, 
жұппен 
жұмыс) 

 
 

Мәселені 
бірлесіп шешуге 

қатысады 

Топтағы 
жұмысты өз 

бетімен басқара 
алады 

Топта өзге пікір 
ұстанушылармен 

толерантты қарым-
қатынас құра алады 

Басқаларды
ң бастамалары мен 

пікірлерін 
құрметтеуге 

үйренеді, олармен 

Өз 
идеяларын 
өзгелердің 

идеяларымен 
салыстыра алады, 

Команда 
мүшелерімен ымыраға 

келе алады 
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келісуге тырысады олардың 
идеяларын 

дамытады және 
нақтылайды 

Көпшіл
ік алдында 

сөйлеу 

Көпшілік 
алдында сөйлеу 
нормаларын мен 

регаламентті 
сақтайды 

Көпшілік 
алдында сөйлеу 
нормаларын мен 

регаламентті 
сақтайды 

Көпшілік 
алдында сөйлеу 
нормаларын мен 

регаламентті сақтайды 

Қойылған 
мақсатқа, 

тыңдармандарға 
және берілген 
жанрға сәйкес 

көпшілік алдында 
сөйлеудің 
жоспарын 

дайындайды 

Көпшілік 
алдында сөйлеудің 

мазмұны мен 
жанрын анықтай 

алады 

Қызметтің 
мақсатына қарай 

көпшілік алдында 
сөйлеудің мақсаты мен 
қандай тыңдармандарға 

арналғанын өздігінен  
анықтай алады 

 Логикалық 
байланыс 

құралдарын 
қолдана алады 

Логикалық және 
риторикалық тәсілдерді 
және тыңдармандармен 

кері байланыс жасау 
тәсілдерін қолдана 

біледі 
Вербальді 

емес құралдарды 
немесе көрнекі 

құралдарды 
қолданады 

Көрнекі 
құралдарды өзі жасап, 
оны ұтымды, сауатты 

қолданады 

   
Сұхбат

тасу 
Сұхбат 

жүргізу 
нормаларын біледі 

Өз пікірін 
айта алады және 

оған сыни 
көзқараспен қарай 

біледі 

Өз пікірінің 
қателігін мойындай да, 

түзете де алады 

Сұхбаттың 
мақсатына сәйкес 
сұрақ қояды және 
берілген сұраққа 
жауап бере алады 

Әріптесінің 
пікірін сұрап біле 

алады 

Сұхбат 
барысында үзілген 
қарым-қатынасты 
жалғастыра алады 

Жазба
ша қатысым 

Жазбаша 
қатысымда өз 

ойын қарапайым 
құрылымда жеткізе 

алады 

Жазбаша 
қатысымда өз 
ойын күрделі  
құрылымда 

жеткізе алады 

Ақпаратты өңдеу 
нәтижесін 

регламенттелмеген 
жазбаша нұсқада 

жеткізеді 
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Жазбаша 
қатысымда өз 

ойын қарапайым 
құрылымда жеткізе 

алады 

Жазбаша 
қатысымда өз 
ойын күрделі  
құрылымда 

жеткізе алады 

Ақпаратты өңдеу 
нәтижесін 

регламенттелмеген 
жазбаша нұсқада 

жеткізеді 

Мәтін мен 
қосымша 

кестелерді 
ресімдеудің 

берілген үлгідегі 
нормаларын 

сақтайды 

Берілген 
мақсатқа сай 

жазбаша 
құжаттың 

құрылымы мен 
жанрын анықтай 

алады. 

Талқылауға 
ұсынылған ұстанымға 

сай не оған қарсы 
дәлелдемелері бар 

жазбаша құжат 
дайындай алады 

Тақырыпты 
түсіну үшін және 

белгілі бір  
мәліметті 

анықтау 
үшін берілген 
сұрақтармен 
жұмыс жасайды  

Тақырыпты 
одан әрі дамытуға 

берілген 
сұрақтармен 
жұмыс жасай 

алады 

Ұстанымын 
жоққа шығаруға 

берілген сұрақтармен 
жұмыс жасаq алады 

 
Білім алушылардың қатысымдық құзыреттілігін дамытуға арналған 

тапсырмаларды таңдау және іріктеу жүйесінде  мынадай талаптарды басшылыққа  
алдық: 

- студенттердің меңгерген тілдік материалдарын жаттығуға мол мүмкіндік 
беретін тапсырмаларды таңдап алу; 

- қарым-қатынас жасауда пайдалануға қажеттілік тудыратын тапсырмаларды 
енгізу; 

- берілетін тапсырмалардың студенттерді еркін сөйлеуге жетелейтіндей 
болуы; 

- тапсырмалардың  тілдік жағдаят тудыратын түрде болуын; 
- тапсырмаларда берілген барлық  тілдік міндеттер өзара тығыз байланыста 

болуы. 
Қазақ тілі сабақтарында біз білімдік, дамытушылық және тәрбиелік мақсатты 

бір-бірімен ұштастыра, бірлікте жүргізуді басты назарда ұстадық. Мәселен, 
құзыреттілік тапсырмалары арқылы білім алушыларды тәрбиелеу жұмыстарын төрт 
бағытта жүргіздік.  

Бірінші бағыт – құзыреттілік тапсырмалар арқылы студенттердің 
интеллектуалдық қабілеттерін, логикалық ойлауын тәрбиелеу.  

Екінші бағыт – білім алушыларға ізгілікті тәрбие беру – оқыту үрдісінде халық 
педагогикасының мол мұрағаттарын пайдалана отырып, оқу материалдары арқылы 
олардың ізгілік, адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірулері.  

Үшінші бағыт – эстетикалық тәрбие беру арқылы олардың жеке тұлғалық 
қабілеттерін, жат нәрседен бойын аулақ салуға тәрбиелеу.  

Төртінші бағыт – білім алушылардың сөздерді орынды қолдану дағдыларын 
жетілдіре отырып, сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу.  

Құзыреттілік тапсырмалар – білім алушылардың ынта-ықыласын күшейтетін, 
оқудың қиын үдерісін жеңілдететін, дамуды тездетуге көмектесетін, оқу барысында 
таным қызметін күшейту мен көтермелеудің қуатты қайнар көзі болатын оқыту 
әдісінің бір түрі. Құзыреттілік тапсырмалардың негізгі мақсаты – қызықтыра отырып, 
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жаңа сабақты немесе өткен материалды берік меңгерту болып табылады. Осындай 
тапсырмаларды орындату арқылы білім алушылардың бойында келесідей дағдылар 
қалыптасып және жетілдірілді: 

- сөйлесушімен қатынас орнату және қолдау дағдысы; 
- сөйлесу әдебінің негізгі ережелерін қолдану дағдысы; 
- тұрмыс, мәдениет, оқу тақырыптары бойынша диалог жүргізу дағдысы; 
- сөйлесушімен жауап сөз алмастыру дағдысы; 
- оқыған, естігенге келісу-келіспеу дағдысы; 
- сұхбат, пікірталас кезінде өзінің көзқарасын дәлелдеу дағдысы. 
Аталған дағдылар тізімін төменде көрсетілген икемдермен толықтыруға 

болады: 
- сөйлесу мақсатын нақты анықтау, әңгіме барысын жоспарлау; 
- сөйлесу кезінде өз бағдарламасын қолма-қол өзгерту, сөйлесу бастамасын 

мақұлдау, қабыл алу; 
- сөйлесушінің репликасын жағдайға байланысты қабыл алу. 
Осыған сай әр түрлі жаттығулар байланысы берілді: түсінгенін айтуға – 5%, 

тілдік дамытуға – 40%, қатынастық жаттығулар – 40%, қосымша мақсаттарға 
негізделген жаттығулар – 15%. 

Мұндай сабақтарда келесідей дағдылар қалыптастырылды:  
- сөйлесуге кірісу дағдысы; 
- өз бағытын жүргізу дағдысы; 
- сөйлесу бастамасын қолдау я тоқтату; 
- тілдік әдеп дағдысы; 
- сөйлесуші бағыты бойынша диалогті жандандыру. 
Бұл дағдыларды арнайы тексерудің қажеті жоқ, бірақ бақылау негізінде 

оқытушы білім алушылардың кемшіліктерін жөндеп, өзгертуіне болады. Белгілі 
тақырып бойынша диалогтік сөйлесуді меңгерту деңгейін тексерудің негізгі 
өлшемдері: репликалардың жалпы саны, инициативті, жауапты және бос 
репликалардың ара-қатынасы, қажетті әдеп тілдік құралдарының нақтылығы, 
анықтаманың мазмұндылығы [4, 57 б.]. 

Оқытудың функционалды-коммуникативті түрі тұлғалық-бағытталған 
монологті ұсынады. Ана тілден басқа тілде сөйлесудің монологтік түрі білім 
алушыларға белгілі қиындықтар тудырады. Негізгі мақсаты – толық мәнді монологті 
үздіксіз, дәйекті түрде, қисынды тудыруды үйрету. Берілген сабақтың бұл түрінің 
қосымша мақсаттары - пікірталас кезінде өз пікірін дәлелдеу икемін және тілдік 
этикет икемін дамыту. Бұл кезеңде өндірілген  икемдер: 

1) аяқталған бір ойды, бір шешімді бір айтылым (сөйлем көлемі) деңгейінде 
жеткізу; 

2) сөйлемдерді қысқаша мәтін көлемінде қисынды байланыстыру; 
3) бірнеше сөйлеу интенцияларын (ниеттерді) байланыстыру, оларды 2-3 не 

одан да көп сөйлемдермен жүзеге асыру. 
Оның үстіне әр сөйлеу ниеті бойынша бұл үш кезеңді ұдайы қайталауды 

қамтып отыру ескерілді. Ұнамды нәтижеге жету үшін жаттығуларды келесідей 
қатынаста орындайды: шартты тілдік жаттығулар – 40 %,  тілдік – 40 %, 
коммуникативті -20%. Білім стандартының мазмұнына сай сабақтың бұл түрі 
берілген жағдаятқа сәйкес 2-3 не одан да көп сөйлемдер тудыру дағдысын 
қалыптастырады. Сабақ не сабақтың кезеңі монологті қалыптастыру ия жетілдіру 
бойынша келесідей кезеңдерді ұйғарады: 

а) мәтінді қабылдау кезеңі (түсіну); 
б) мәтіннің құрамын анықтау; 
в) мәтінді қабылдау; 
г) ойды монолог түрінде жеткізу. 
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Әртүрлі жаттығулардың қатынасы келесідей орындалады: 10% тілдік 
жаттығулар, шартты-тілдік жаттығулар – 10 %, сөйлесімдік – 40 %, коммуникативтік 
– 40 %. 

Осындай жұмыс түрлері арқылы төмендегідей айтылым дағдылары 
қалыптастырылды: 

- оқыған не естіген мәтінді қабылдау; 
- берілген тілдік тақырып бойынша мәлімет жасау; 
- теледидар, радиодан естіген мәлімет мазмұнын жеткізу; 
- көрген фильм мазмұнын жеткізу; 
- монолог-пайымдау, монолог-сипаттау түрінде өз ойын қалау; 
- тақырып бойынша өз ойын жазбаша рәсімдеу. 
Білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағдарланған 

тапсырмалар топтамасы мемлекеттік тілде сауатты жазу дағдыларын 
қалыптастырады, өмірлік жағдайларда қазақ тілінде қарым-қатынас орнатуға 
мүмкіндік туғызады, білім алушы бойынан табиғатынан берілген шығармашылық 
әлеуетін іске асыруына ықпал етеді. Осы әдіс-тәсілдерді қолдану барысында, 
өз сабақтарымызда сөйлесімнің барлық компоненттеріне тән дағдылары меңгеріліп, 
білім алушылардың жеке тұлға ретінде өздеріне деген сенімділігі артып, 
шығармашылықпен жұмыс істеу дағдылары қалыптасуда [5, 36 б.]. 

Қазақ тілін үйретуде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру – заман 
талабы. Сондықтан білім алушыларымыз жаңа заман талабына сай білімді, жан-
жақты, қазақ тілінде өзіндік ой-толғамын жеткізе алатын, кез-келген адаммен тілдік 
қарым-қатынасқа түсе алатын, мәдениетті, өмірге икемделген тұлға болуы үшін оның 
бойында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту бағытындағы жұмыстарда осы 
зерттеудің нәтижесінің практикалық маңызы аса зор деген сенімдеміз. 
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Муханбеткалиев А.С., Каржауова Г.Г. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 
Языковая компетентность – одна из компетенций, осваиваиваемых при 

изучении языковых дисциплин методом общения. Коммуникативное обучение – это 
обучение языку на основе общения.  В условиях полиязычного образования 
достигаются навыки повседневной языковой деятельности путем отбора 
эффективных способов и методов формирования и развития языковой 
компетентности обучающихся. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностные задания, 
коммуникативные методы, полиязычие, совершенствование языковой 
компетентности.   
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Mukhanbetkalyiev A.S., Karzhauova G.G. 
DEVELOPMENT OF STUDENTS COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE 

KAZAKH LANGUAGE CLASSES AT HIGH EDUCATIONAL INSTITUTION 
Language competence is one of the competencies mastered in the study of language 

disciplines by the method of communication. Communicative learning is language learning 
based on communication. In the context of multilingual education, the skills of everyday 
language activities are achieved by selecting effective ways and methods of formation and 
development of language competence of students. 

Key words: competence, competent tasks, communicative methods, multilinguism, 
improvement of lingual competence. 
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ТАНЕЦ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль танца в формировании 

личности. Изучена роль казахского танца в танцевальной культуре казахского 
танца и в казахской культуре. Показана историческая роль казахского танца и его 
социальное значение. 

Ключевые слова: хореография, казахский танец, искусство, танцевальная 
культура, воспитание. 

 
 Танец – один из самых древних и массовых видов искусства. В нем 

представляется история, трудовая деятельность народа. Но в нем также отражаются 
социальные и эстетические идеалы народа. На протяжении веков народ создает в 
танце идеальный образ, к которому он стремится и который утверждает в 
эмоциональной художественной форме.  

Художественно отражая действительность, танец, подобно другим жанрам 
фольклора, передает миропонимание народа, его соврменнеое представление о 
прекрасном. В этом одна из главных художественных особенностей народного танца. 
В нем отражается всегда современное понимание действительности, отражается 
средствами издавна сложившегося танцевального языка, доступного, понятного 
народу, любмиого им. Так реализуется социальная и эстетическая функции 
народного танца.  

Народный казахский танец является показателем духовной культуры и 
психического здоровья народа, т.е., выполняли медицинскую, лечебную функцию. 
Во время танца, особенно коллективного, формируется состояние радости и 
духовного единения, возникает интенсивный информационный обмен – 
взаимодействие духовно-психологических сфер танцующих. Казахские народные 
танцы выполняли и выполняют рекреационную функцию. Благодаря танцу 
происходило духовное сближение людей, особенно когда они брались за руки. В 
пластике и ритмике движений рождалось положительное эмоциональное состояние, 
духовное состояние радости, столь важное для психического здоровья человека. 
Благодаря танцу происходит своего рода коллективная медитация, подзарядка 
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нервных центров. Это основано на присущем казахскому народному танцу принципе 
или правиле смены темпов – быстрого и медленного, эмоционального расслабления и 
эмоционального возбуждения.  

У танца, как и других искусств, важны игровые функции. Танцы наиболее 
искусных и выносливых танцоров часто напоминали характер состязаний («ко кого 
перепляшет») и были, таким образом, забавой и отдыхом для зрителей.  

Таким образом, своими корнями танец уходил в народное творчество. Все 
празднества начинались и сопровождались танцами. Танец мог быть развлечением, 
иллюстрацией, повествованием о важном событии. Любовь, труд, обряд – вся жизнь 
народа воплощаются в танцевальных движениях. Танец тесно связан с жизнью 
человека 1.  

Казахский народ за свою многовековую историю создал богатую и 
самобытную духовную культуру, важной составной частью которой является 
танцевальное искусство. Танец обладает многообразием форм и видов, возникших из 
отражения окружающей действительности. В народном быту сложились свои 
танцевальные традиции, своя координация движений, пластическая выразительность, 
музыкально-ритмические рисунки. 

Танцевальная культура казахского народа, его лексика рождались в единстве 
не только с ритмом, мелодией народной музыки, но и с декоративно-прикладным 
искусством, устным поэтическим творчеством, языком, обрядами, традициями 
казахского народа. 

Самобытная культура казахского народа развивалась и утверждалась в рамках 
социально-исторических факторов. Танец является неотъемлемой частью духовной 
культуры народа. Издавна жестами и движениями люди выражали свои мысли, 
чувства, настроение, желание и т.д. Огюст Конт в своей «Позитивной философии» 
писал, что никакая идея (культура) не может быть принята без её истории 2.  

Как синкретический вид искусства казахский танец прошел большой и 
сложный путь развития. От движений, запечатленных в наскальных рисунках до 
виртуозных танцев, он не раз подвергался искажениям в восприятии, исполнении, 
субъективным высказываниям, скомпрометированным отсутствием научно-
обоснованных выводов. О существовании казахского танца с древних времен писали 
многие авторы, историки, этнографы. Этой проблеме были посвящены труды 
русских путешественников XIX в, Л.П. Сарыновой, Д.Т. Абирова, Ш.Жиенкуловой, 
У.Д. Джанибекова, О.Всеволодской-Голушкевич и других. Вопросам, связанным с 
развитием казахского танца, посвятили свои научные статьи и диссертации Д.Т. 
Абиров «Становление и развитие казахского танца на профессиональной сцене» 
(1979), С.Б. Жукенова «Социально-педагогические факторы развития 
самодеятельного хореографического искусства в Казахстане» (1991), А.А. Жолтаева 
«Традиционный казахский танец в системе этнохудожественного образования» 
(1997), А.К. Кульбекова «Теория и методика преподавания казахского народного 
танца в вузах культуры и искусств» (2001), К.Д. Айткалиева «Теория и методика 
народного танца» (2016)  и др. 

Танец является ярким, красочным творением народа, эмоциональным, 
художественным, специфическим отображением его многовековой многообразной 
жизни, воплощающий в себе творческую фантазию народа и глубину народных 
чувств. Наш предок, подавленный трудностями существования и изнурительной 
борьбы с природой еще в глубокой древности наловчился сопровождать трудовые 
процессы эмоциональным возбуждением, утверждая себя в окружающем и 
враждебном ему мире. Именно тогда, в атмосфере труда, связанного со всеми 
сферами жизнедеятельности человека, под воздействием воображения и фантазии из 
рабочих, привычных движений зарождаются пластическо-эмоциональные основы 
танца, объединяющие в себе духовное и физическое начало, несущее уже элементы 
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искусства. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной 
художественной энциклопедией социальной жизни народа 3. 

В казахском языке слово «би» означает «танец». В эпосе и легендах казахского 
народа встречаются упоминания о танцах и плясках. Известно много музыкальных 
произведений – кюев, звучащих как сопровождение к танцу. Таковы: «Кара жорга» 
(вороной иноходец), «Тепенкок» (топот серого коня), «Казах би» (казахский танец), 
«Балбыраун», «Сылкыма», «Келиншек», а также лирические мелодии: «Ормек» 
(пряжа), «Акку» (лебедь) и т.д. Сохранились описания и зарисовки казахского 
народного танца, сделанные путешественииками ХІХ века.  

Так, например, уральский журналист-бытописатель Н.Ф. Савичев опубликовал 
в газете «Уральские войсковые ведомости» (1868, № 44) воспоминания о Курмангазы 
Сагырбаеве, который исполнил на домбре «старинный танец, аранжированный им с 
голоса». Это было прелестное адажио, - отмечает Савичев. Тут же Савичев по 
рассказу очевидцев дает характеристику казахских народных танцев: они «...состоят 
в вытягивании суставов, посредством чего танцующие стараются выразить томление 
любви, тоску, разлуки, угрозы, месть и другие сильные чувства. В мотивах 
казахского танца все это есть».  

В журнале «Правительственный вестник» (1892, № 64) опубликована статья, 
дающая также описание казахского народного танца. Здесь говорится: «...после еды в 
юрту являются почти всегда музыканты с инструментом, под музыку которого 
мальчики пляшут».  

В большинстве старинных танцев нашли отражение трудовые процессы и 
особенности жизни народа, основным занятием которого было скотоводство. 

В танцах «Кара жорга», и «Тепенкок» исполнитель подражает скачке на коне, 
в «Ортеке» в юмористическом виде передаются движения и прыжки козленка. 

Наблюдательность охотников отразилась в танцах «Аю би» (медвежий танец), 
«Кусбегы – дауылпаз» (сценка обучения ловчей птицы – беркута), а также в танцах 
«Коян – буркит», «Танец цапли», «кур би», «Каз-катар». 

Процесс изготовления ковра и движения ткачих пложены в основу танцев 
«Орнек би» (орнек – ткацкий станок) и  «Кииз басу» (кииз – ковер). 

Как остатки старинных обрядов с хоровдным движением вокруг костра 
бытуют в отдаленных аулах массовые игры молодежи «Айголек» и «Каракулак». 
Сохранились в народе свадебно-массовые обряды «кына менде», «кыз каде», 
приуроченные к проводам невесты в аул жениха. Это было длившееся почти сутки 
состязавние родственников жениха и невесты, в котором песни чередовались с 
танцами.  

Сатирический характер имеет танец «Насыбайшы», высмеивающий старика, 
любителя жевательного табака-насыбая. Опьянев от насыбая, танцор теряет чахсу – 
коробочку с табаком, долго ищет ее, найдя, любовно потряхивает ее, со вкусом 
закладывает табак за щеку. В голове его все смешалось, в глазах двоится. В 
блаженном состоянии он кружится по сцене, чихает, и, совсем опьянев, опускается 
на землю.  

Танец «Насыбайшы» так же, как и другой оригинальный казахский танец 
«Сылкыма» , требует большой гибкости тела, подвижности корпуса, плеч.  

Становление казахского народного танца началось в советски годы в связи с 
широким развитием национальной культуры. Уже в двадцатых годах в республике 
стали появляться самодеятельные коллективы. Они испоняли казахские танцы, 
разработанные на основе народного танцевального метариала. Например, в те годы в 
Петропавловске в детском интернате «Казкоммуна» существовал коллектив 
художественной самодеятельности. Его участники испоняли народные танцы «Кара 
жорга»,  «Утыс би», «Дауылпаз».  

Студенты казахской студии при Государственном институте театрального 
искусства в Москве (1933-1937 гг.) по заданию институа вели поиски казахских 
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народных танцев. Летом они приезжали в аулы и перенимали народные танцы у 
стариков-танцоров. С этими танцами студенты выступали на сцене московских 
клубов и имели болшой успех.  

В 1940 году при Казахской филармонии им.Джамбула был организован 
ансамбль казахского народного танца, создававший свои постановки на основе 
народной хорегорафии.  

С возникновением казахского музыкального театра было положено начало 
развитию казахского профессионального танцевального искусства, которое 
опиралось на народную хореографию. Рождался и национальный репертуар -  
балеты, поставленные на сцене Театра оперы и балет имени Абая, танцевальные 
номера для оперных спектаклей и концертного исполнения. Позднее появились такие 
профессиональные коллективы, как ансамбль песни и танца Казахской ССР, 
многочисленные группы в системе «Казахконцерта», Государственный ансамбль 
классического танца, молодежно-эстрадный ансамбль «Гульдер» и десятки крупных 
самодеятельных народных коллективов. 

Имена мастеров казахской профессиональной хореографии Шары 
Жиенкуловой, Нурсулу Тапаловой, Алмаса Бекбосынова, Камыш Карабалиной, 
Ракуль Тажиевой, Заурбека Райбаева, Сары Кушербаевой, Рамазана Бапова, Эдуарда 
Мальбекова, Ферузы Ултанбаевой, Гульжан Талпаковой и многие други своим 
исполнительским творчеством наряду с постановщиками танцев немало 
способствовали и способствуют развитию казахского народного-сценического танца 
4, с. 6-8.  

Становление и развитие казахского народного танца на профессиональной 
сцене теснейшим образом связано с большими и глубокими преобразованиями в 
жизни казахского народа, процессом взаимовлияния и взаимообогащения 
национальных культур братских народов бывшего СССР. Выросший и окрепший на 
этой благодатной почве казахский народный танец уже более 80 лет существует в 
репертуаре театров и концертных организаций, изучается в специальных учебных 
заведениях и широко бытует в коллективах художественнного самодеятельного 
искусства республики, начиная с 1934 года, т.е. со времени создания Казахского 
государственного музыкального театра.  

Казахский народный танец занимает важное место в достижениях культуры 
Казахстана и является неотъемлемой частью его хореографического искусства.  

До недавнего времени танцевальный фольклор у казахов не имел широкого 
распространения. Это объяснялось многими причинами, в том числе, и прежде всего 
кочевым образом жизни народа, негромкостью музыкального аккомпонемента  - 
двухструнной домбры, отсутствием ритмоорганизующих ударных инструментов, как 
у оседлых народов. Немалую роль сыграли ревнители законов шариата  - религии 
ислама, которая в прошлом запрещала танцевать, петь, рисовать, играть на 
музыкальных инструментах, не проявляло заботу о развитии народного творчества в 
условиях феодально-патриархального строя. Но, тем не менее, танцевальный 
фольклор в народе сущетсвовал, бережно сохранялся, имел свои вековые традиции и 
отличался национальной самобытностью так же, как существовали и сохранялись 
оригинальные особенности музыкальной интонации и песенно-поэтическое 
творчество народа.  

Элементы театрализации у казахского народа существовали в народном быту. 
Они проявлялись в свадебных обрядах, в коллективных трудовых процессах, в 
состязаниях акынов (поэтов-импровизаторов), в народных играх, в представлениях 
групп народных талантов, возглавляемых сал и сэри, т.е. знаменитые певцы, 
композиторы и поэты, чье искусство вбирало в себя все виды народного творчества, а 
также в рассказах жирши (сказителей народных легенд и поэм), сопровождавших 
свое выступление пением и игрой на домбре.  
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В 1934 году в Алма-Ате впервые открывается хореографическая школа.  
Открывается музыкальная студия с целью преобразования ее в дальнейшем в 
Казахский музыкальный театр. Коллектив музыкального театра ставит перед собой 
задачу создать художествненно совершенный спектакль. Основой для работы 
становится народный лирико-героический эпос «Кыз Жибек», тема которого – 
борьба за свободу личности в феодальном обществе. Известный казахский драматург 
Г.Мусрепов на основе этого эпоса пишет либретто, отвечающее требованиям 
музыкального театра. Музыкальной тканью спектакля служат тщательно отобранные, 
ярко национальные произведения.   

С этой целью отбираются из национальных игр, обрядов и трудовых 
процессов конкретные темы, удобные для воплощения в танец. Взять к примеру 
народный обычай «шашу». На свадьбе один из старших по возрасту людей со 
стороны жениха – обычно женщина (мать, старшая сноха, старшая сестра) – 
разбрасывает над головой невестки монеты в знак пожелания молодежанам радости и 
счастья, добра и изобилия в супружеской жизни. В то же время это символизирует и 
щедрость того, кто раздает эти «дары». Впрочем, в богатых семьях в составе шашу 
могут быть золотые кольца, серебряные браслеты и другие ценные вещички. 
Производят шашу и другие близкие родственницы, в частности кума и подруги 
старшей хозяйки дома. При этом молодежь, дети наперебой ловят на лету 
содержимое шашу, кидаются собирать его на земле. Кругом возникают шум, гам, 
радостное возбуждение и возня, желание собрать как можно больше монет. 
Происходит как бы борьба за добрую добычу. Обычно найденное стараются скорее 
спрятать, иначе, ведь, могут отобрать другие, оставшиеся с пустыми руками. Тут не 
бывает обиды – люди охвачены искрениими чувствами веселья и доброжелательства. 
В целом вся сцена с обычаем шашу представляет очень подвижную, стремительно-
оживленную картину народной жизни. Действительно здесь мог возникнуть 
жизнерадостный, цельный танец 5, с. 27. 

Или возьмем трудовой процесс «кииз басу» (кошмоткание), который весь 
легко мог быть превращен в танец. Вот его содержание. Семье не под силу 
приготовить кошму, разве только небольшой войлочный ковер – текемет, чтобы 
застелить на землю в юрте. Чтобы справиться с этой задачей, то есть скатать кошму, 
что обычно происходит после стрижки овец, хозяйка приглашает всех женщин аула, 
а то и из соседних селений. Вместе с матерями приходят и дети. Подаются кумыс, 
чай и иное богатое угощение. Дети затевают веселые игры, развлекаются. Из среды 
джигитов обязательно объявляется хороший домбрист, а из девушек – сладкоголосая 
певунья. Кругом царит оживление: раздаются шутки-прибаутки, веселые возгласы, 
острое словцо, забавные рассказы. Остроумный весельчак исполняет свои 
замечательные танцы под аккомпонемент домбры. На глазах своих поклонниц 
джигиты стремятся выделиться: померяться силами, ловкостью, сноровкой. 
Младших же своих братьев заставляют бороться, не забывая при этом поощрить их 
призами и подарками. Все это доставляет истинное удовольствие и несказанную 
радость для казаха, которому весь аул не в тягость в такие праздничные дни. Сюда 
собираются еще другие его соплеменники их округа. «Кииз басу» - по сути, дело 
целой общины. Результат коллективного труда и радость этого труда разделяют все 
5, с. 28. 

Сам процесс приготовления кошмы выглядит следующим образом: на 
расстеленной большой алаше (подстилке, вроде современного паласа, из 
грубошерстной ткани) в нескольких местах накладывают охапки шерсти. Вокруг 
алаши на коленях садятся женщины с палками-сабау в руках (две тонкие гладкие 
палочки длиной чуть больше метра) и одновременно ряд один ритм, слегка 
приподымаясь и опускаясь на колени, бьют по шерсти, чтобы растеребить ее. Это 
делается либо сразу обеими руками, либо поочередно каждой рукой. В процессе 
работы происходят три разных движения – сверху удар, быстрое стряхивание и 
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оттягивание палки к себе, чтобы не разбросать клочки шерсти за себя при подъеме 
над головой. Неопытные сюда не допускаются, дабы они, зацепив шерсть палками, 
не раскидали по сторонам. Парни таскают воду. Пожилые режут барана, 
разделывают тушу. Несколько девушек заготавливают шерстяные веревки. Другие 
заваривают чай, пекут баурсаки, приготовляют иные яства, одним словом, как можно 
богаче, аппетитнее сервируют дастархан (стол).  

Когда свбивание шерсти завершается, в нескольких местах алаши шерсть 
расстилают в форме будущей кошмы. Девушки слегка равномерно сверху смачивают 
ее водой, дают пропитаться. Затем туго, вместе с подстилкой сворачивают в рулон, 
уполтняя локтями. Джигиты крепко обматывают ее арканом, выстраиваются в одну 
линию за свернутой шерстью и, взявшись за плечи, одновременно ударяя то правой, 
то левой ногой, долго катают по земле. В это время девушки периодически 
обрызгивают войлок водой. Через некоторое время, развернув войлок, повторяют то 
же самое снова. И так за день приготовленные несколько войлоков в завернутом виде 
лежат на земле до следующего утра. На другой день сами хозяева развязывают 
веревку, разворачивают войлок и сушат два-три дня на солнце. 

 В поиске мужских танцев внимание режиссеров театра привлекают и 
спортивные игры, такие, как «жамбы ату» (стрельба из лука по мишени). На камне 
или любом другом возвышенном месте устанавливается слиток золота  или серебра. 
Джигиты верхом на коне на полном скаку стрелой из лука должны попасть в 
«жамбы». Это удается далеко не каждому, а только самому лучшему, меткому 
стрелку. В этой игре могут соревноваться два лагеря. Выигравшим проигравшие 
преподносят установленный приз – коня или несколько баранов, дорогие верхние 
одежды 5, с. 29. 

Точно так же выработка традиционной сноровки – владения саблей (или пикой 
воина), представляющая из себя учебное сражение, не осталось вне поля зрения 
постановщиков танца.  

«Кыз куу» – национальная конная игра казахов «Догони девушку»: в ней 
участвуют юноши и девушки, которые состязаются парами на лошадях. Девушку 
преследует юноша, пытается догнать и поцеловать ее.  В танцевальном творчестве 
отразился яркий отпечаток этого обычая, проявляющийся в специфических 
движениях, напоминающих езду на лошадях, своеобразных прыжках, движениях рук, 
а также персонажи танца: всадник и всадница, их диалог-состязание. 

Для танца девушек отбирают еще один подвижный трудовой процесс «Ормек 
току». Процесс этого вида труда выглядит так: на площади вкруговую в нескольких 
местах вбивают колышки. Девушки держат в руке небольшой клубок шерстяной 
нитки. Они, привязав один ее конец  к колышку, почти бегом по внутреннему кругу, 
одна за другой, надевают нитку на колышки та, чтобы под конец получилась как бы 
тонкая, просвечиваюшая ткань. Затем, чтобы не спутать нитки, с осторожностью их 
снимают обратно и, складывая в два слоя, прикрепляют к станку для ткания. Ткачиха 
специальным челноком (небольшой плоской лощечкой) скрещивает эти нитки. После 
этого попеременно то с правой, то с левой стороны руками постоянно пропуская 
начинковые нитки, наклоняясь вперед и выпрямляясь назад на сидении (это может 
быть небольшой тюк, пень, камень, свернутый войлок и т.д.), проделывает процесс 
такой работы. Когда же пропускает справа и слева нитки для сплетения (начинки), 
она невольно разводит руки вправо и влево, раскачиваясь при этом корпусом из 
стороны в сторону. В целом при наблюдении за работой ткачихи все ее движения 
вместе, в ритмизированной беспрерывности выглядит как танец, исполняющийся 
корпусом и руками сидя на одном месте. 

Эти народные, самые распространенные обряды, трудовые процессы, игры в 
танец насыщены яркими национальными красками. 
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Необходимо отметить, что среди всех мастеров, принимавших участие в 
создании первых казахских сценических танцев и в утверждении их на сцене особая 
роль принадлежит талантливому балетмейстеру и педагогу А.А. Александрову.  

Национальными хореографическими средствами первых казахских народных 
танцев являлись: общий колорит движения рук, свойственные народным танцам 
восточных стран (круговые повороты кистей с завершением ладонью от себя или к 
себе при различном движении рук в условной форме), а также свободно-
волнообразные и конкртеные движения из женского трудового процесса в танцах 
«Ормек би» (возделывание кошмы); движениями ног были переменный и боковой 
ходы, начинающиеся с каблука, танцевальные шаги и несколько ярко выраженных 
движений из узбекского женского танца, как шассе, из стороны в сторону с 
завершающим ударом, акцентированное перестукивание, а также, в основном, 
стилизованные движения классического танца (партерные, прыжковые и различные 
повороты, верчение).  

Танцы в истории казахского народа имеет глубокие корни, они тесно связаны 
с историческими, културными, социальными сторонами жизни народа. Народный 
танец прошел длинный исторический путь становления, начиная от примитивного 
древнего танца до сложного современного казахского танца, впитал в себя богатый 
жизненный опыт казахского народа. Сложившаяся национальная школа казахского 
танца имеет свои традиции, «золотой фонд» и является неотемлемой частью 
культуры Казахстана.  

Как часть культуры казахский танец влияет на процесс становления и 
формирования личности, влияет на духовную жизнь подрастающего поколения, 
формирует в них отношение к жизни, коллективу, к их идеалам, ценностям и т.д., 
выполняя гуманистическую, коммуникабельную, образовательно-воспитательную, 
регулирующую и интегрирующую роль в становлении личности и интеграции в 
общество. 
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Иванова Н.А., Амреева Т.М. 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ ДӘСТҮРІ КОНТЕКСТІНДЕГІ 

БИ 
Мақалада тұлғаның қалыптасуындағы бидің рөлі қарастырылады. Қазақ биінің би 

мәдениетінде және қазақ мәдениетінде қазақ биінің рөлі зерттелді. Қазақ биінің тарихи 
рөлі және оның әлеуметтік маңызы көрсетілген. 

Тірек сөздер: хореография, қазақ би, өнер, би мәдениеті, тәрбие. 
Ivanova N. A., Amreeva T. M. 

DANCE IN THE CONTEXT OF CULTURAL AND HISTORICAL TRADITION 
OF KAZAKHSTAN 

The article discusses the role of dance in the formation of personality. The role of the 
Kazakh dance in the dance culture of the Kazakh dance and in the Kazakh culture is studied. 
The historical role of Kazakh dance and its social significance are shown. 

Key words: choreography, кazakh dance, art, dance culture, education. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТӘСІЛ: SMART EDUCATION ОҚЫТУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада «Smart», «Smart-білім беру тұжырымдамасының» 
анықтамасы нақтыланады, мақсаты мен міндеттері белгіленеді. Білім беру 
процесіндегі smart-ортаның қалыптасуы сапалы smart-білім беру үшін қажет 
екендігі қарастырылады. Қазіргі таңда жаңа білім беру ортасын қалыптастыру, 
кәсіби мамандардың сапасын арттыру үшін аталған зерттеу тақырыбының 
өзектілігі көрсетіледі. Смарт-білім берудің негізгі принциптері ұсынылады. 

Тірек сөздер: SMART, смарт-білім беру, смарт-тақталар, смарт-оқулықтар, 
смарт-проекторлар, ақылды үй, ақылды қала, digital-ұрпақ, репозитория, 
видеорекоредер, QR-кодтар. 

 
Қазіргі адамның қоршаған ортасының ажырамас бөлігіне айналған ақпараттық 

технологиялардың қарқынды дамуы нәтижесінде «классикалық» электрондық 
оқытудың орнына біртіндеп смарт (ақылды) – білім беру жүйесі еніп келеді. Смарт – 
білім беру (smart education) тұжырымдамасымен қазіргі уақытта көптеген ұғымдар 
жиынтығы байланысты. Смарт-білім беру тақырыбы бойынша жарияланымдар 
бірнеше жыл бұрын пайда болды, онда білім беруді дамытудың негізгі 
тенденциялары қарастырылды.  

Қазіргі уақытта «ақылды» («smart») танымал құрамдас бөлігі көптеген басқа 
сөздерге қосылады, «ақылды үй», «ақылды қала» және т.б. Оқытуда қолданылатын 
түрлі электрондық орта мен технологиялар, сондай-ақ «ақылды» деп аталады, бірақ 
олардың кейбір аспектілері смарт-білімнің жаңа талаптарына сай келеді немесе олар 
мүлдем сәйкес келмейді, себебі смарт-білім беру тұжырымдамасының өзі жеткілікті 
түрде жүйеленбеген. Сондықтан бұл талаптарды айқындау үшін смарт-білім беру 
тұжырымдамасы әртүрлі көзқарастарды жүйелендіруі керек. 

Алға қойылған негізгі мақсат – смарт-білім беру тұжырымдамасының 
негізінде бірқатар ұғымдарды қалыптастыру, міндеттері – смарт-білімнің негізгі 
ұғымдарын талдау және анықтау, осы ұғымдардың арасындағы өзара байланысты 
көрсету. 

Өткен ғасырдың аяғында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 
қарқынды дамуы негізінде «digital-ұрпақ» өсті. Сымсыз желіге көшу, «ақылды» 
терминалдарды тарату, smart-құрылғыларды жаңарту, мобильді кеңсені кеңейту – 
бұл қоғамның жаңа сапасы, онда адамдар дайындаған техникалық құралдар, 
сервистер және интернет жиынтығы: әлеуметтік, экономикалық, білім алуға 
мүмкіндік берді.  

Смарт-білім беру саласындағы зерттеулердің жағдайын қарастыра отырып, 
оның көптеген аспектілеріне кешенді зерттеу жүргізілмегенін атап өтуге болады. 
«Смарт-білім беру» ұғымының өзі шетелдік және отандық ғылыми әдебиетте, 
мысалы, «электрондық оқыту» ұғымына қарағанда айтарлықтай аз таралған.  

Smart-білім беруді дамытуды бүгінгі күні көптеген басқа мемлекеттер алды. 
Жаңа smart-қоғамның модельі – заманауи ақпараттық және ұйымдастыру 
жүйелерінің көмегімен адам үшін қолайлы, жоғары технологиялық, өмір сүру 
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ортасын құру. Smart-білім берудің негізгі міндеттерінің бірі – smart-технология 
негізінде заманауи білім беру жүйесін қалыптастыру, басты мақсаты – сапалы білімге 
қол жеткізу болып табылады. 

Smart-қоғамның қалыптасуы жаһандық процес ретінде көрінеді. Нидерланды, 
Австралия, Корея smart ұлттық идея және басты саяси міндет деп мәлімдеген: 
Нидерландыда 2020 жылға дейінгі «Топ-экономика, Smart-қоғам» даму стратегиясы, 
Австралияда – «Білім берудегі революция арқылы неғұрлым күшті Smart-елге жол» 
2020 стратегиясы қабылданды, Корея Республикасында Smart Education – Smart-
қоғам құрудағы базалық жүйелік шешім және ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін нығайтудың негізгі тәсілдерінің біріне айналды [1]. 

Smart-оқыту арқылы ЮНЕСКО жариялаған XXI ғасырдағы білім берудің 
«Барлығына арналған білім» және «Өмір бойы білім беру» − «Life Long Learning» 
жетекші қағидатын іске асыру үшін жағдай жасалды. Smart-оқыту ол – «әрқашан, 
барлық жерде және кез келген уақытта» білімнің қолжетімділігін арттыруға 
мүмкіндік беру [2]. 

Қазір елордамызда да «Smart City» жобасын жүзеге асыру басталды. Нұр-
Сұлтан, Алматы қалалары, кейін Шымкент, Ақтөбе және Қарағанды қалалары 
қосылып, ақырындап облыс орталықтарына да жетпекші. Әрбір қала тұрғындары 
инфрақұрылымдық мүмкіндіктердің арқасында жайлылыққа, қауіпсіздікке, 
тиімділікке қол жеткізіп, экологиялық жағынан таза қалада, «ақылды қалада» тұруға 
мүмкіндік алады деп ойластырылған. 

Қазақстанда алғашқы смарт-мектеп 2018 жылы Ақтау қаласында ашылды. Оқу 
орнына арнайы чиптер бойынша ғана кіреді. Ақылды цифрлық технологиялар мұнда 
әрбір кабинетте бар. Мектеп бағдарламалау, 3D, 3D-үлгілеуді зерттеуге мүмкіндік 
беретін заманауи жабдықтармен жабдықталған. Сонымен қатар, смарт-мектеп 
жанында ақылды және жылыжайлар жұмыс істейді. Сондай-ақ, халықаралық 
стандарттар бойынша футбол алаңы, мультимедиялық оқу залдары, сауықтыру 
кабинеті салынды. 

МЭСИ (Мәскеу мемлекеттік экономика, статистика және информатика 
университеті) профессоры В.П. Тихомиров бүгінгі күні білім беруді дамытудың 
негізгі позициясын айқындады: «Ескі білім беру жүйесі адамдарды жұмыс істеу және 
өмір сүру үшін қандай да бір параметр бойынша даярламайды. Smart-технологиясыз 
инновациялық қызмет мүмкін емес. Егер білім беру жүйесі дамудың осы 
бағыттарынан артта қалса, онда ол тежегішке ауысады» [3]. 

«Smart» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «ақылды» дегенді білдіреді. Smart 
критерийлерін талдаcақ, «ақылды мақсаттарға» қойылатын негізгі талаптар 
төмендегідей: 

S – Self-directed (өзін-өзі оқытуға бағытталған); 
M – Motivated (белсенді танымдық қызметті ынталандырады); 
A – Аdaptive (білім беру субъектісіне бейімделген); 
R – Resource Free (қол жеткізу үшін тегін білім ресурстары бар); 
T – Technology Embedded (технологиялармен қамтамасыз етіледі) [4]. 
«Смарт-технологиялар» термині жақында танымал болды, алайда термин 

соңғы 40 жыл бойы ғылыми қоғамдастықта белгілі. Бастапқыда аэроғарыштық 
зерттеулер саласында пайда болған термин ғылымның басқа салаларынан алынған.  

Смарт-құрылымның тұжырымдамасы алғаш рет аэроғарыштық 
технологиялардың контексінде айтылған, оны құру үш тенденцияға байланысты: 
жаңа материалдарға көшу; материалдардың жаңа қасиеттерін пайдалану; 
электроника және ақпараттық технологиялар саласында қол жеткізу. Смарт-
құрылымдар тек механикалық жүктемелерге ғана емес, сонымен қатар дірілді 
азайтып, акустикалық шуды бәсендетіп, жұмыс кезінде және әрекет ету мерзімі 
ішінде құрылымның бүтіндігін қадағалай алады, сондай-ақ сыртқы 
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тітіркендіргіштердің әсерімен құрылым элементтерінің пішінін немесе механикалық 
қасиеттерін өзгерте алады. 

Смарт-құрылым түсінігі смарт-материалдар сияқты ұғымды қамтиды. «Смарт-
материалдар» жүйенің сыртқы ортасымен өзара әрекетте ғана «смарт» қасиетін 
көрсете алады. Смарт-материалдар сыртқы ортадағы өзгерістерді автоматтық тану 
және оларға берілген әрекетпен әрекет ету қабілеттілігімен сипатталады. 

«Смарт-құрылым» бөлінген элементтердің айқындамалары мен 
ерекшеліктерін талдау, «смарт-технологиялар», «смарт-материалдар» олардың 
«смарт» жалпы қасиетін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Анықтамасы. Смарт – бұл жүйенің немесе процестің қасиеті, ол қоршаған 
ортамен өзара әрекеттестікте, жүйе және/немесе процесте көрініс табады: 

- сыртқы ортадағы өзгерістерге ден қою; 
- өзгермелі жағдайларға бейімделу; 
- дербес даму және өзін-өзі бақылау; 
- нәтижеге тиімді қол жеткізу. 
«Смарт» қасиетінің кілті - қоршаған ортамен өзара әрекеттесу қабілеті. Бұл 

сипаттың өзіндік мәні бар және қала, университет, оқыту, қоғам және басқа да 
санаттарға қолданылуы мүмкін. 40 жыл бұрын техногиялардың даму деңгейі 
көптеген жүйелер мен процестерде қарастырылатын қасиетке қол жеткізуге 
мүмкіндік бермеді. Алайда АКТ (ақпаратттық коммуникациалық технологиялар) 
саласындағы нақты жетістіктер смарт-қала сияқты аса күрделі жүйелерді құруға 
мүмкіндік береді [4]. 

Қазіргі заманғы қарқынды дамып келе жатқан және/немесе өзгеретін 
қоғамдағы «смарт» қасиеті тұрмыста да (смартфондардың таралуына қарағанда), 
сондай-ақ ғылыми, кәсіби салаларда да аса сұранысқа ие болып тұр. 

Smart-білім беру бірыңғай стандарттар мен технологиялар негізінде Internet 
кеңістігінде білім беру қызметін жүзеге асырады, сондай-ақ оқытушы пен білім 
алушыларды бірыңғай жүйеге біріктіреді. Бұл ретте оқыту ортасы неғұрлым 
қолайлы, интерактивті болады. Әрбір оқытушы пен білім алушылардың заманауи 
компьютерлік технологияларға еркін қол жеткізіп, оқу процесіне оқытудың жаңа 
әдістемелерін енгізу мүмкіндігі пайда болады. 

Смарт-білім беру тұжырымдамасын әзірлеудің алғышарттары: 
1) заманауи ақпараттық-телекоммуникациялық ортада оқыту үшін жаңа 

құралдар мен технологияларды қамтамасыз ететін технологиялық факторлар; 
2) қоғамның білім беру қызметтерінің жаңа сапасына қажеттілігін қамтитын 

әлеуметтік факторлар; 
3) білім әрқашан макроэкономиканы дамытуға елеулі үлес қосқанын білдіретін 

экономикалық факторлар.  
Смарт-білім беру жүйесін интернет негізінде қамтамасыз етеді, адам қажетті 

білім, дағды, шеберлік пен құзыреттіліктерге ие болу үшін қоршаған ортамен тығыз 
байланыста болуы керек. Смарт-білім беру қажеттіліктері мен мүдделерін 
қанағаттандыру үшін жаһандық ақпараттық қоғамның артықшылықтарын 
пайдаланады. 

Smart-білім берудің негізгі принциптері: 
1. Білім беру бағдарламасында өзекті оқу міндеттерін шешу үшін: білім 

берудегі және кез келген кәсіби қызметтегі ақпараттық ағынның жылдамдығы мен 
көлемі тез өсіп жатқанын ескере отырып, оқу материалдарын нақты мәліметтермен 
толықтырып отыру керек. 

2. Білім алушылардың өзіндік танымдық, зерттеу, жобалық қызметін 
ұйымдастыру. Бұл принцип білім алушыны шығармашылық ізденіске, дербес 
ақпараттық және зерттеу қызметіне дайындауда басым болып табылады. 
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3. Белгіленген ортада оқу процесін жүзеге асыру. Білім беру ортасы оқу 
орнының аумағымен немесе қашықтықтан оқыту жүйесінің шектерімен шектелмеуі 
тиіс. Оқыту процесі үздіксіз болуы керек. 

4. Икемді білім траекториялары, оқытуды дараландыру. Білім беру қызметінің 
алуан түрлілігі білім беру бағдарламалары мен курстарын зерделеу, олардың 
денсаулық мүмкіндіктеріне, материалдық және әлеуметтік жағдайларға сәйкес оқу 
процесінде құралдарды пайдалану кең мүмкіндіктерді талап етеді. 

Smart Еducation барлық білім беру процестерін, сондай-ақ осы процестерде 
пайдаланылатын әдістер мен технологияларды кешенді жаңғыртуды көздейтін 
тұжырымдама болып табылады. Білім беру бөлігіндегі smart тұжырымдамасы 
«ақылды» тақта, «ақылды» экрандар, кез келген нүктеден Интернетке кіру сияқты 
технологиялардың пайда болуына әкеледі. Осы технологиялардың әрқайсысы 
контентті әзірлеу, оны жеткізу және өзектендіру процесін жаңаша құруға мүмкіндік 
береді. Оқыту тек аудиторияда ғана емес, үйде де, кез-келген жерде де мүмкін 
болады. Білім беру процесін байланыстыратын негізгі элемент - белсенді білім беру 
контенті болып табылады. Оның негізінде уақыт пен кеңістік шектерін алып тастауға 
мүмкіндік беретін бірыңғай репозиториялар құрылады. 

Смартфондар, ұялы телефондар, планшеттер және басқа да ақылды 
құрылғылар оқуға қалай көмектесе алады? Білім беру тәжірибесінде мобильді 
технологиялардың мүмкіндіктері: 

- интернет-энциклопедиялардан ақпарат алу; 
- қажетті ақпаратты іздеу; 
- аудармашы-бағдарлама арқылы сөздерді немесе сөз тіркестерін аудару; 
- ақпаратты визуализациялау; 
- көру бейнедәріс; 
- онлайн режимінде тестілеу немесе сауалнама жүргізу; 
- әртүрлі зертханалық эксперименттер жүргізу. 
Тек «smart»  қосымшасы жаңа технологияларды пайдалану арқылы жаңа 

түрдегі білім беру сипатын анықтай алмайды. Егер смарт ретінде позицияланатын 
білім беру саласы үшін әртүрлі технологиялық шешімдерді сараптаса, онда 
келесілерді атап өтуге болады: смарт-тақталар, смарт-оқулықтар, смарт-проекторлар, 
интерактивті және коммуникативтік сипаты бар білім беру контентін құру және 
тарату үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. Басқа да бірқатар технологиялар, ең 
алдымен, Social Media және Data Mining технологиялары smart-білім беру 
сегментінде де қолданылады. 

Facebook әлеуметтік сервисі, Google сервистері мен құралдары, Wiki веб-
сайты, Интернет желісінде дыбыстық файлдарды немесе бейнелерді тарату үшін 
қолайлы, блогтар, Youtube видеохостингі, бұлтты технологиялар - осының бәрін 
оқытуда қолдануға болады және қажет. Блогтарды оқытушы пен бідім алушылар 
арасындағы кері байланысты орнатуға, Youtube-тағы бейнелерді көруге және Google 
сервистерінің көмегі арқылы оқу процесін икемді және қызықты етуге болады. 

Smart-оқытудың кеңінен таралуы:  
- біріншіден, интернет-технологияларды жетілдірумен;  
- екіншіден, Wi-Fi, 3G, 4G сияқты сымсыз технологиялардың дамуымен; 
- үшіншіден, Интернет желісінде интерактивті оқыту ресурстарының кең 

таралуымен байланысты. 
Smart Еducation қалыптастырудың негізі Facebook, YouTube, Twitter және 

блогтар сияқты Web 2.0 технологияларын дамыту болды. Ал педагогикалық 
тәжірибеде Web 2.0 технологиясының мүмкіндіктерін қалай қолдануға болады? Бұл 
сұраққа бірқатар жауаптар бар: 

- оқу материалдарын еркін тарату үшін желілік қоғамдастықтарды пайдалану; 
- оқу материалдарын өз бетінше жасау;  
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- информатика саласында арнайы білімсіз және дағдыларсыз жаңа қызмет 
түрлеріне қатысу.  

Оқытушылар бұл технологияларды бір-бірімен және білім алушылардың ата-
аналарымен қарым-қатынас жасауы, кәсіби тәжірибе алмасу, сабақ мазмұнын жаңа 
материалдармен байыту, білім алушылардың оқуға ынтасын арттыру, кәсіби даму 
үшін пайдалана алады. Оқытушы пен білім алушылар білім беру процесінің тең 
құқылы қатысушылары болады: барлығы бірдей дәрежеде қажетті ақпаратқа қол 
жеткізе алады және әрқайсысы зерттеудің жалпы қорытындысын өз жұмысының 
нәтижелерімен толықтырады [5]. 

Интерактивті құрал-жабдықтар, мысалы, Smart Boards интерактивті 
тақтасының көмегімен материалды берудің жаңа түрі - баяндамашының сөз сөйлеу 
кезінде жасаған презентациясы. Smart Boards интерактивті тақталарында арнайы 
маркермен жазуға, оқу материалын көрсетуге, экрандағы суреттің үстінен жазбаша 
түсініктеме жасауға болады. Бұл ретте Smart Board интерактивті тақтасында 
жазылған барлық мәліметтер білім алушыларға беріледі, магнитті тасығыштарда 
сақталады, басып шығарылады, сабақта жоқ адамдарға электрондық пошта арқылы 
жіберіледі. Smart Board интерактивті тақтасында дәріс кезінде жасалған оқу 
материалы кіріктірілген видеорекоредермен жазылады және бірнеше рет ойнатылуы 
мүмкін. 

Интерактивті тақтаны жасауға мүмкіндік беретін бірнеше технологиялар бар. 
Бірінші технология - сенсорлы резистивті, екіншісі – Smart Technologies 
компаниясының DViT технологиясы. Онда экранның бұрышында орналасқан арнайы 
цифрлық бейнекамералар қолданылады. Сонымен қатар, арнайы қондырмалардың 
көмегімен кез келген плазмалық панельді интерактивті тақтаға айналдыруға болады. 

Smart Boards интерактивті тақталарының барлық қасиеттерін барынша іске 
асыру үшін арнайы бағдарламалық жасақтама (Smart Notebook, Bridgit, SynhronEyes) 
құрылды. Осы бағдарламалардың әрқайсысының өз ерекшеліктері бар. Smart 
Notebook мәтінмен және объектілермен жұмыс істеуге, ақпаратты сақтауға және 
жазбаша мәтінді баспа мәтініне айналдыруға мүмкіндік береді, оқытушы қызықты 
сабақтар жасайды, дайын контентті пайдалануға және білім алушыларды қызықты 
білім әлеміне жетелейді. Лицензиялаудың жаңа мүмкіндіктері оқытушыларға Smart 
Notebook бағдарламасын қолдануға, сонымен қатар оқытушылардың 
тәжірибелерімен алмасуға мүмкіндік береді. Интерактивті тақталарда жұмыс істеу 
білім алушылардың зейінін арттырады, оқу материалдары білім алушыға тез жетеді, 
нәтижесінде әр білім алушының үлгерімі жақсарады. 

Ауызша есеп дағдылары игеруге арналған мынадай қосымшаларды атап өтуге 
болады:  

«Математикалық айлықтар». Қосымшада жылдам есептеу жолдары егжей-
тегжейлі сипатталған.  

«GeoGebra» қосымшасы – математиканы барлық деңгейде зерттеуге арналған 
қосымша. Онда геометрия, алгебра, статистика және т.б. математикамен байланысты 
пәндердің есептерінің шешімін табуға болады. 

«Chemist» қосымшасы – химия пәніне арналған қосымша. Бағдарлама 
виртуалды зертхана түрінде орындалған, онда әркім «профессор бола алады», тіпті 
жарылыс қаупі бар тәжірибелерді де жүргізе мүмкіндігі бар.  

«Molecules» қосымшасымен білім алушылар түрлі заттар туралы жаңа білім 
ала алады. Қосымшада әрбір молекула мен молекулалық қосылыстар туралы толық 
ақпаратты табуға болады, яғни құрылымның толық атауы, амин қышқылдарының 
саны мен түрлері, зерттеушілердің аттары және т.б. 

«Күн сөзі» қосымшасы – лексикалық қорды толықтыруға арналған қосымша. 
Бұл қосымша күн сайын білім алушыларға жаңа сөз бен оның мағынасын білуді 
ұсынады. 
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«Anatomy 3D Pro» қосымшасы. Осы қосымша арқылы білім алушылар адам 
ағзасының құрылысымен танысады. Бағдарлама жылдам іздеу функциясымен 
жабдықталған. Өз білімдерін тексеру үшін қызықты викторина ұсынылады [6]. 

«Plickers» қосымшасы бір ұялы телефон арқылы білім алушылар арасында 
жаппай сауалнама жүргізуге мүмкіндік береді. Қосымша негізін мобильді қосымша, 
сайт және QR-кодтары бар карточкалар (Quick Response, яғни жылдам жауап) 
құрайды. «Plickers» қосымшасы білімді үздіксіз мониторингтейді. Сабақта «Plickers» 
қолдану оқытушы өз өмірін жеңілдетуге және аудиториямен кері байланысты 
орнатуға мүмкіндік береді. Білім алушылар үшін бұл қосымша – ойын-сауық түрі, 
бұл қиын сабақтардан сәл алаңдауға және ойын түрінде сұрақтарға жауап беруге 
мүмкіндік береді [5; 6]. 

Кез келген пән бойынша сабақта қолдануға болатын әмбебап құралдар ретінде 
«LearningApps», «Thinglink» интерактивті плакаттарды немесе иллюстрацияларды 
жасау бойынша қосымшалар; ментальдық карталарды (Visemapping), сөз 
бұлттарының кластерлері (Word It Out) және т. б. қосымшаларды атап өтуге болады. 

Мысалы, жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқу кезінде гаджетті сызғыш, 
деңгей өлшеуіш, қашықтық өлшеуіш, биіктік өлшеуіш, шу өлшеуіш, люксометр, 
металл детекторы және т.б. сияқты аспаппен жасауға қабілетті қосымшаларды орнату 
мүмкіндігі бар. 

Физика пәнінен «Дыбыстық толқындар. Дыбыс көздері» сияқты тақырыптарда 
білім алушылар смартфондарға немесе планшеттерге «Шу өлшегіш» бағдарламасын 
орнатып, берілген зертханалық жұмысты жеке орындай алады. 

Гуманитарлық пәндерді оқу кезінде де гаджеттер пайдалы болады. Бұл тексеру 
тренажерлері, сөздіктер, тілдік репетиторлар және т. б. 

Қорыта келгенде, смарт-білім беруді электронды оқыту (e-learning) 
тәжірибесін меңгермей, білім беру жүйесіне енгізу мүмкін емес. Смарт-білім беруді 
қолдану кешенді амал-тәсілдерді талап етеді. Смарт-білім берудің негізінде 
басшылықтың оны құру мен қолдау туралы стратегиялық шешімі мен жол картасын 
қабылдау стратегиясын қамтамасыз ету жатыр. Смарт- білім беру тұжырымдамасы 
әлемдегі жаңа технологиялық парадигмаларды дамытуға сәйкес келеді. Қазіргі таңда 
смарт-білім беру технологиялары тек даму үстінде және болашақта көптеген 
мәселелердің шешімі табылатынына сенімдіміз. 

 
Әдебиеттер: 

1. «Smart-обучение в системе повышения квалификации педагогов». – 
https://issuu.com/zkoipk/docs/smart Пайдаланған уақыты: 25.01.2019 ж. 

2. Россия на пути к Smart-обществу: монография / Под ред. проф. Н.В. 
Тихомировой, проф. В.П. Тихомирова. – М.: НП «Центр развития современных 
образовательных технологий», 2012. – 280 с. 

3. Тихомиров В.П. Мир на пути Smart Education: новые возможности для 
развития // Открытое образование. – 2011. – № 3. – С. 22-28. 

4. Федулина С.Б. Инновационные процессы в образовании, связанные с 
развитием информационных и коммуникационных технологий. –
http://www.rusnauka.com Пайдаланған уақыты: 04.02.2019 ж. 

5. Невоструев П.Ю. СМАРТ учебники в СМАРТ образовании. Новая парадигма 
контента. – http://www.slideshare.net/pnevostruev/smart-congress Пайдаланған 
уақыты: 07.02.2019 ж. 

6. Ломакина О.Е., Густомясова Т.И. Современная парадигма развития 
высшего образования: Smart-education. – http://www.tsutmb.ru/sovremennaya-
paradigma-razvitiya-vyisshego-obrazovaniya-smart-education Пайдаланған уақыты: 
11.02.2019 ж. 

 
 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

160 
 

Сеитова Т.Ш., Куттыкожаева Ш.Н. 
НОВЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ SMART EDUCATION 
В статье уточняется определение «Smart», «Smart-образовательная 

концепция», обозначаются цели и задачи. Рассматривается, что формирование smart-
среды в образовательном процессе необходимо для качественного smart-образования. 
В настоящее время для формирования новой образовательной среды, повышения 
качества профессиональных кадров является актуальностью данной темы 
исследования. Предлагаются основные принципы смарт-образования. 

Ключевые слова: Smart, смарт-образование, смарт-доски, смарт-учебники, 
смарт-проекторы, умный дом, умный город, digital-поколение, репозитория, 
видеорекоредер, QR-коды.  

 
Seitova T.Sh., Kuttykozhaeva Sh.N. 

A NEW APPROACH IN EDUCATION: TECHNOLOGIES OF LEARNING 
AND DEVELOPMENT OF SMART EDUCATION 

The article clarifies the definition of «Smart», «Smart-educational concept», 
identifies goals and objectives. It is considered that the formation of smart-environment in 
the educational process is necessary for high-quality smart-education. Currently, the 
relevance of this research topic is for the formation of a new educational environment, 
improving the quality of professional staff. The basic principles of smart education are 
proposed. 

Key word: Smart, smart education, smart whiteboards, smart textbooks, smart 
projectors, smart home, smart city, digital generation, repository, video reader, QR codes. 
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«ЖАЛПЫ ТІЛ БІЛІМІ» ПӘНІН ОҚЫТУДА СУДЕНТТЕРДІҢ 
ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

АЛҒЫШАРТТАРЫ 
 
Аңдатпа. Тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетінің қалыптасу деңгейі 

әлеуеметтік және экономикалық мәнге ғана ие емес, оның дәрежесі тікелей тұтас 
қоғамға ықпал ететіндігі айқын. Ғылыми-танымдық, зерттеушілік әлеуетті, 
жасампаздықты (креативтілік) дамыту, ұмытылысты, қабілетті және 
мүмкіндіктерді бағдарлы әрі мақсатты түрде арттыру қалыптасып келе жатқан 
тұлғаның қоғамдағы өзіндік лайықты орнын белгілеуіне жол ашады. Қазіргі білім 
беру жүйесі тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін дамытудың шарттарын 
негіздеудің қажеттілігін танытып отыр. Әсіресе оқыту барысында және кәсіби 
маман даярлау сатысында студенттің ғылыми-танымдық әлеуетін дамытуға 
арналған алғышарттарды қалыптастырудың қажеттілігі туралы мәселе 
өзектілікке ие, себебі бұл қазіргі білім беру жүйесіндегі және қоғамдағы ғылыми-
зерттеушілік қызметке тартылған және мүдделі адамдардың санын ғана емес, 
тұтастай ғылым сапасын арттырудың қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді. 

Мақалада «Жалпы тіл білімі» пәнін оқытуда суденттердің ғылыми-
танымдық әлеуетін арттырудың психологиялық алғышарттары ретінде білім 
алушылардың тұлғалық жас ерекшеліктері мен мәдени аспектідегі категориялар 
бойынша сипаттары талданады. 
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Тірек сөздер: «Жалпы тіл білімі» пәні, ғылыми-танымдық әлеует, студент, 
тұлға, жас ерекшелігі, мәдени аспекті, психологиялық мәдениет.  

 
Заманауи кеңістікте жүріп жатқан әлеуметтік-мәдени, ақпараттық, білім беру 

салаларындағы қарқынды интеграциялық процестер білімді тұтастай дамудың кілтіне 
айналдырып, жеке адамның белсенділігіне басты назар аудартып отыр. Осымен 
байланысты тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін арттыру, оны қалыптастыру мен 
дамытуды тиімді түрде басқару, әдістемелік, әдіснамалық, адамгершілік-
психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету білім берудің ғана емес, аса маңызды әрі 
күрделі педагогикалық міндет ретінде алға шықты.  

Философия ғылымында «тұлға» қоғамдық қарым-қатынастардың жиынтығы 
деп сипатталса, әлеуметтануда «тұлға» дегеніміз – индивидті сипаттайтын әлеуметтік 
маңызды қасиеттердің тұрақты жиынтығы болып түсіндіріледі. Педагогикада «тұлға» 
эволюциялық үдерістің жиынтығы ретінде қарастырылады. Психологияда «тұлға» 
қоршаған әлеуметтік-мәдени ортада, бірлескен іс-әрекет пен тұлғааралық 
қарымқатынаста ие болатын адам бойындағы ерекше сапа деп берілген [1, 49-50 б.].  

«Жалпы тіл білімі» пәнін оқытуда студенттің ғылыми-танымдық әлеуетін 
дамытудың психологиялық алғышарттарын айқындаудың және сипаттаудың мақсаты 
ғылыми-танымдық әлеуетті арттырудың педагогикалық алғышарттарын зерделеудің 
және модельдеудің мүмкіндіктерін табумен байланысты.  

Студент (латын тіліндегі studens – «бар ынтасымен жұмыс істейтін, 
шұғылданатын» деген мағынада) – жоғары оқу орнында білім алушы. Ежелгі Римде 
және орта ғасырларда танымдық іспен айналысатын кез келген тұлға студент деп 
аталған. ХІІ ғасырда университеттің пайда болуымен бірге аталған термин білім 
алушыларды атау үшін пайдаланылған.   

Студенттік шақ – өзіндік жас ерекшелігі тән категория. Студентті тұлға 
ретінде және жас ерекшелігіне қарай үш аспектіде сипаттауға болады: 

1) психологиялық аспектіде: студент – психологиялық процестердің, 
күйлердің және тұлғалық қасиеттердің бірлігін көрсетеді. Психологиялық жағынан 
ең бастысы – психикалық қасиеттер (бағыттылығы, темперамент, мінез, қабілеттер). 
Психикалық процестердің өтуі, психикалық күйлердің пайда болуы, психикалық 
тәжірибенің қалыптасуы осы категориялармен байланысты. 

2) әлеуметтік аспектіде: студент – нақты бір әлеуметтік топқа, ұлтқа және т.б. 
тиесілі, қоғамдық қатынастарға қатысушы. 

3) биологиялық аспектіде: студент – анализаторлар, жоғары жүйке қызметінің 
типтері, шартсыз рефлекстер, түйсік, физикалық күш, дене бітімі, бет пішіні, терінің, 
көздің түсі, бой және т.б. межелер арқылы сипатталатын тіршілік иесі [2].  

Аталған аспектілерді зерттеу студенттің қасиеті мен мүмкіндіктерін, оның жас 
және тұлғалық ерекшеліктерін анықтауға жол ашады. Мәселен, жас ерекшелігі 
бойынша салыстырмалы түрде студентке жоғары жылдамдықты жедел жады, 
жылдам назар аудару, вербалды-логикалық тапсырмаларды шешу тән. Студентті 18-
20 жастағы тұлға деп қарайтын болса, бұл кезең – студенттің адамгершілік және 
эстетикалық сезімдерінің анағұрлым белсенді болуымен, мінез-құлықтың 
қалыптасуымен және тұрақталуымен, ең бастысы азаматтық, кәсіби еңбек сияқты 
ересек адамға тән әлеуметтік рөлдер кешенін толық игеруімен ерекшеленеді. Сондай-
ақ осы кезеңде тұлғаның барлық құндылық бағдарының жүйесі, уәждері түрленіп, бір 
жағынан, кәсібилікпен байланысты арнайы қабілеттері қарқынды түрде қалыптасса, 
екінші жағынан, мінез-құлқы мен зияткерлік қабілеттерінің іргетасы қаланады.  

Студенттің кезең тұлғаның көркемдік, техникалық және ғылыми 
жетістіктерінің басы саналады. Жоғары оқу орнындағы кезең жастық шақтың екінші 
немесе кемелденудің, толысудың бірінші бөлігіне сәйкес келеді. Адам өмірінің осы 
кезеңі күрделі тұлғалық қасиеттердің қалыптасуымен ерекшеленеді. Бұл туралы 
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Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 3.Ф. Есарева сияқты 
ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты талданған.  

Ғалымдардың пайымдауынша, студенттік жас – адамның негізгі социогендік 
әлеуеті дамитын сезімтал кезең. Жоғары білімі адамның психикасына, тұлғалық 
дамуына айтарлықтай зор ықпал етеді. Егер жоғары оқу орнында талапқа сай 
қолайлы жағдай жасалса, студент психикасының барлық деңгейінде даму жүреді. Бұл 
адам ақыл-ойының бағытын анықтап береді, яғни тұлғаның кәсіби бағыттылығын 
көрсететін ойлау жүйесін қалыптастырады. Жоғары оқу орнында оқу табысты болу 
үшін қабылдау, есте сақтау, ойлау, назар аудару, білімдарлық, танымдық 
қызығушылық шеңберінің кеңдігі, логикалық операцияларды игеру және т.б. сияқты  
жалпы зияткерлік даму жоғары деңгейде болу қажет [2]. 

Зерттеу нысанына ойыса түссек, гуманитарлық мамандықтар бойынша жоғары 
оқу орнында кәсіби білімнің табысты болуы зияттың вербалды түрінің 
басымдығымен байланысты. Гуманитарлық сала маманы мынадай сипаттармен 
ерекшеленеді:  

− танымдық қызығушылығының шеңбері кең; 
− білімдар, тілдерді жақсы меңгерген; 
− сөздік қоры бай және оны орынды, дұрыс пайдалана алатын; 
− деректі және дерексіз ұғымдардың арақатынасын нақты белгілей алатын;  
− абстрактілі ойлау жүйесі жоғары деңгейде дамыған.          
Гуманитарлық сала мамандары бейнелі сөзбен айтқанда «сөз әлемінде» өмір 

сүреді. 
«Жалпы тіл білімі» пәні филология мамандығында оқитын студенттер үшін 

көп жағдайда 3, 4 курстарда жүргізіледі. Мұны нақты атаудың маңызды себебі 
студенттердің дамуы әр курста өзіндік ерекшеліктерге ие болуымен байланысты.   

Бірінші курс – мектеп түлегінің ұжымдық өмірдің студенттік формасына 
өтуімен байланысты. Студенттердің мінез-құлқында конформизмнің, яғни 
бейімделгіштік қасиеттің жоғары дәрежесі байқалады.  

Екінші курс – студенттердің оқу әрекетіндегі ең қауырт кезең. Екінші курс 
студенттерінің өмірінде оқу мен тәрбиенің барлық формалары қамтылады. 
Студенттердің мәдени сұраныстары мен қажеттіліктері қалыптасып, осы ортаға 
бейімделу процесі негізінен аяқталады. 

Үшінші курс – маманданудың басы, ғылыми жұмысқа деген қызығушылық 
беки түседі, студенттің кәсіби қызығушылығы одан әрі дамып, тереңдейді. Бір 
бағытта мамандану көбінесе тұлғаның жан-жақты қызығушылықтарының аясын 
тарылтуы мүмкін.  

Бұдан кейін тұлғаның жоғары оқу орнындағы қалыптасу формасы 
маманданудың ерекшелігімен байлынысты анықталады.   

Төртінші курс – оқу практикасынан өту кезінде мамандықпен шынайы түрде 
танысу кезеңі. Студент бұл кезеңде көптеген өмірлік және мәдени құндылықтарды 
қайта бағалайды. Жоғары оқу орнын аяқтауға дайындық студенттің болашақ 
қызметінің түрін нақты белгілеу қажеттілігін тудырады. Студент өмірінде анағұрлым 
өзекті құндылықтар пайда болады және бұл материалдық әрі рухани құндылықтар 
жүйесін қамтиды [2]. 

«Жалпы тіл білімі» пәнінің білім мазмұны – филолог мамандар үшін ғылыми 
теориялық білімнің іргетасы. Осымен байланысты соңғы курстарда студенттердің 
филология саласына мамандануында аталған пәннің ықпалы өте жоғары және 
маңызды. Бұл ретте «Жалпы тіл білімі» пәнін оқытуда студенттердің ғылыми-
танымдық әлеуетін арттыру  олардың тұлғалық, жас ерекшеліктерімен қатар 
психологиялық тетіктер бойынша сипаттарын анықтауды да қажет етеді.               

Ғылыми-танымдық әлеуетті дамытудың психологиялық тетіктеріне 
негізделген педагогикалық алғышарттар және оларды жоғары оқу орнында жүзеге 
асырудың технологиялары ғылыми шығармашылық ортада ғана емес, еңбек 
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нарығында да бәсекелестік қабілетке ие, білікті тұлғаны, маманды қалыптастырудың 
негізі бола алады, сондай-ақ жалпы және кәсіби білім беру жүйесінің тиімділігін 
қамтамасыз етіп, жаңа әлеуметтік-экономикалық кеңістікте студенттердің мансап 
жолындағы жетістігінің берік іргетасын қалайды.  

Студенттің ғылыми-танымдық әлеуетін арттырудың / дамытудың 
психологиялық шарттары ең алдымен мәдени аспектіде сипаттаудың қажеттілігі 
байқалады. Біріншіден, зерттеу нысанына тән заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік 
береді, жеке ғылыми салалар бойынша жинақталған теория ретінде пайдалануға 
болады. Осымен байланысты соңғы жылдары мәдени аспектінің теориялық-
әдіснамалық бағдар ретінде белсенді сипаты байқалады, екіншіден, ғылыми-
танымдық әлеуетті арттырудың шарты ретінде мәдени аспектідегі категориялар 
жүйесіне енетін ұғымдар қарастырылады, атап айтқанда, психологиялық мәдениет // 
эмоционалды мәдениет, ақпараттық мәдениет, ойлау, уәж, шығармашылық және т.б.  

Ғылыми-танымдық әлеуетті дамытудың шарты ретінде ақпараттық 
мәдениеттің оңтайлылығы, ойлаудың жасампаздығы, жетістік уәжі, МЕН мәдениеті, 
эмоционалды мәдениеттің оңтайлылығы тұлғаны ғылыми-зерттеушілік қызмет 
шеңберінде дамытуға мүмкіндік береді. Бұл ретте студент жан-жақты дамиды, яғни 
аталған шартты межелер түрлі қызмет салаларында, соның ішінде ғылыми-зерттеуде 
жетістікке қол жеткізуге жол ашатын тұлғалық ресурстар болып саналады.  

Психологиялық мәдениетті игерген (МЕН мәдениетін) зерттеуші өзіндік ішкі 
және эмоционалдық әлемін байытуға, рефлекске, өзімен іштей жұмыс істеуге және 
эмоциясын басқаруға қабілетті болады. Жетістікке қол жеткізуге уәжі жеткілікті 
болған жағдайда тұлғаның ғылыми ақиқатты ұғынуы да табысты әрі өнімді болады. 
Керісінше, өзіндік ішкі және эмоционалды әлемінің үйлесімін таппаған, өз 
мүмкіндіктерін жүзеге асыруға талпынбайтын, мақсаты айқын емес тұлға ғылыми 
қызметте сәтсіздікке тап болады [3, 26 б.].  

Тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін дамытудың психологиялық шарттарын 
аталған контексте зерделеу мәдени шығармашылықтың психологиялық тетіктерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Мәдени шығармашылық тұлға мәдениетінің жоғарғы 
көрінісі ретінде бағаланады және тұлғаның белсенділігін, өзімен жұмыс істеуін, 
уәжін, ойлау ерекшелігін, шығармашылық белсенділігін және т.б. танытады.  

Тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін дамытудың психологиялық шарттарын 
көрсететін ұғымдардың бірі – ақпараттық мәдениет. Егер зерттеуші ақапаратпен 
дұрыс жұмыс істеу дағдысын меңгерсе, ойлау операцияларын дұрыс пайдалансағ 
зерттеу міндеттерінің шешімін табуға белсенділік пен шығармашылық тұрғысынан 
келсе, бұл тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетінің жоғары деңгейіне дәлел бола 
алады. Бұл тұжырым ғылыми-танымдық әлеуетті дамытудың психологиялық шарты 
ретінде оның қалыптасу көрсеткішін анықтайды [4].  

Ғылыми қызмет жаңа білім арқылы нәтижеге қол жеткізуге бағытталатын 
танымдық қызметпен сабақтасып жатыр. Жаңа білімді меңгеру (игеру, табу) үшін 
ғылымда бұрыннан бар білімді игеру қажет. Алайда соңғысы ақпарат түрінде, яғни 
жаңа білімді түсіну, ұғыну үшін қажет.  Жаңа білім ғылыми қызметтің нәтижесі 
болып табылады және ғылыми-танымдық әлеуеттен көрінеді. Алайда білім, білік, 
дағды әлеуметтік өмірдің дүниетанымдық, моральдық-этикалық, психологиялық 
тұстарынан тыс, өздігінен игерілмейді. Зерттеудің мәдени аспектісінде ақпараттық 
мәдениет жаңа ақпараттық технологиялық құралдар арқылы ақпаратты іздену, 
саралау, сақтау, пайдалану барысында білімді, білікті, дағдыны меңгерудің тәсілі 
ретінде түсіндіріледі. Демек ақпараттық мәдениет – қажетті ақпаратты жан-жақты 
іздеу және оны пайдалана білу.  

Мазмұнын кеңірек аша түссек, ақпараттық мәдениет – этникалық және ұлттық 
мәдениеттің оңтайлы өзара байланысын, адамзат тәжірибесіндегі тұтастығын 
қамтамасыз ететін принциптер мен тетіктердің жиынтығы. Ал тар мағынасында 
ақпараттық мәдениет – таңбаларды, деректерді, ақапартты пайдаланудың оңтайлы 
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тәсілі және мүдделі тұтынушыға шығармашылық, практикалық міндеттерді шешу 
үшін ұсыну; ақпаратты өндіру, сақтау және жеткізудің техникалық құралдарын 
жетілдіру тетіктері; тиімді оқыту жүйесін дамыту. 

Ғылыммен айналыса отырып, студент қажетті ақпаратты және онымен жұмыс 
істеудің тәсілдерін ғана меңгеріп қоймай, ғылыми пррблемалардың шешімін табуға 
шығармашылық тұрғысынан келуі тиіс, бұл үшін айрықша ойлаудың 
жасампаздығын (креативное мышление) дамыту қажет. 

Шығармашылық ғылыми, техникалық, көркемдік қызмет сияқты, біріншіден 
бұрыннан қалыптасқан нұсқауларды, нормаларды, дәстүрлерді меңгеруге бағытталса, 
екіншіден, жасампаздық қызметті зерделеуді, өзін-өзі дамытудың және өзін-өзі 
қалыптастырудың шегарасын кеңейтуді мақсат етеді. Студенттің зерттеушілік 
қабілетін дамыту олардың бойында бар шығармашылық, зияткерлік қабілетпен 
сабақтас жүреді, себебі зяиткерлік-шығармашылық – студенттің бұрын меңгерген 
материалдарды белгілі бір міндетті шешуде пайдалануы, байланыстыра алуы [5, 109 
б.].  

Зерттеушілік қызметке тән білік-дағдыларды меңгермей, бір нәрсені жасау 
(ойлап табу) мүмкін емес. Бұл үшін шығармашылық ойлау қажет, яғни анағұрлым 
күрделі, ерекше шешімдерді іздей білу тиіс. Ғылымның қарқынды дамуымен 
байланысты шығармашылық ойлауға қойылатын талаптар да өсті. Қазір бұл талаптар 
тұлғаға жаңа проблемаларды, жаңа шешімдерді алға тартып, жаңалық ашуға 
мүмкіндік беріп отыр.   

Шығармашылық ойлауда ғылыми-зерттеушілік қызметтің табиғаты көрінеді. 
Шығармашылық ойлау – тұлға дамуының нәтижесі және маңызды шарты, ғылыми-
зерттеу қызметінің шеңберінде тұлғалық жаңа қабілеттердің жүйелі әрі дәйекті түрде 
қалыптасуы. Кез келген зерттеушінің қызметі шығармашылық ойлаумен 
байланысты. Шығармашылық ойлауы жақсы дамыған зерттеушінің рефлекстік 
қабілеті де жоғары дәреже болады, бұл өзіндік мақсатты айқындауға, мәселенің 
шешіміне жан-жақты көзқарас танытуға, өз әрекетін жобалауға, өз қызметінің 
нәтижесін бағалауға мүмкіндік береді. Осы арқылы тұлғаның ғылыми-танымдық 
әлеуеті дамиды.  

Шығармашылық ойлаудың қалыптасу деңгейімен байланысты тұлғаның 
ғылыми-танымдық әлеуеті де арта түседі, бұл студенттің тұлғалық жетістігіне және 
жаңа буынның маман ретінде қалыптасу процесінің өзегіне айналады. 

Кәсіби маманды даярлауда ғылыми қызмет білім беру процесінің қажетті 
элементі болып табылады,  атап айтқанда студенттің білім алуға деген уәжін 
арттырып, өзінің кәсіби мамандығына терең қызығушылығын оятады. Алайда 
зерттеу де, шығармашылық та тұлғаның өзбетінше орындайтын қызмет ретінде ішкі 
қажеттілік туындағанда ғана пайда болады, себебі В.П. Зинченконың пайымдауынша, 
сыртқы көз – әлсіз, ішкі өзіндік көз, қозғаушы күштің пайда болуы кез келген 
процесті дамытатын алғышарт болып саналады. Осымен байланысты ғылыми-
зерттеушілік қызметтің уәжіне қатысты мәселеге назар аудару маңызды [3, 48 б.].  

Бұл ретте ғылыми-зерттеу қызметіндегі уәж ғылыми-танымдық әлеуетті 
қалыптастырудың психологиялық шарты ретінде қарастырылады. Себебі уәж – 
қандай да бір күрделі – физикалық нысанмен, идеямен, қызметпен байланысты 
тапсырманы орындау ниеті. Оның нәтижесі – кедергілерді еңсеру және жоғары 
деңгейге жету, өз қабілетін сәтті қолдану арқылы өзіне деген құрметтің артуы.  

Жетістікке жету жолында уәжі жоғары болған адам түрлі қызмет салаларында, 
соның ішінде ғылым саласында да табысты болады. Бұл бірнеше себептермен 
түсіндіріледі. Жетістікке жетудің уәжі – тоқтап қалған тапсырмаға үнемі қайта оралу, 
әрекеттің негізгі бағытын жаңғырту. Осы қасиет – ғылыми проблеманың шешімін 
табу үшін жаңа жолдарды айрықша қызығушылықпен үздіксіз іздеу зерттеуші үшін 
аса маңызды. Қандай да бір жаңалық ашуға, бұрын бейтаныс болған саланы тануға 
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ұмтылу тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін арттыруда табысқа жетуді қамтамасыз 
етеді.   

Жетістікке жетудің уәжі адамның өзіндік қабілеттері арқылы алынатын белгілі 
бір нәтижеге бағытталады. Басқаша айтқанда уәж мақсатқа бағдарланады.  

Ғылыми әдебиеттерге жасалған талдау нәтижесінде жетістікке жетудің уәжі 
ғылыми-танымдық әлеуеті ұғымына қатысты сыртқы шарттардың бірі болып 
саналатындығына көз жеткіздік, себебі уәж жеке қабілеттің, білік-дағдының ғана 
емес, тұтастай тұлғалық дамуға ықпал етеді. Белгілі бір мақсатқа яки нәтижеге қол 
жеткізуге уәжі жеткілік болған адам кез келген салада, соның ішінде 
ғылымиқызметте табысқа жетуге бағдарланады. Жетістікке жетудің уәжі – ғылыми-
танымдық әрекетті дамытатын тұлғалық ресурс.  

Сондай-ақ психологиялық мәдениет (МЕН мәдениеті) тұтастай тұлғалық 
дамуға ықпал етеді. Психологиялық мәдениет – кәсіби және ғылыми-зерттеу 
қызметінде табысқа қол жеткізудің кепілі. Ғалымдардың пайымдауынша, 
психологиялық мәдениет тұлғаның ішкі әлеміндегі үйлесімділік тәсілі ретінде 
қарастырылады. Ішкі әлемнің сыртқы әлеммен өзара үйлесімін жүйелендіретін 
құрылым. МЕН мәдениеті тұлғаның психологиялық мәдениетінің құрылымының 
орталығы, оны жүйелендіретін компонент. МЕН мәдениетінің оңтайлы болуы немесе 
болмауымен байланысты оның басқа барлық компоненттері де сәйкесінше 
қалыптасады. МЕН мәдениеті – тұлғалық қасиет, ол тұлғалық өсудің көрсеткіші, ішкі 
үйлесімділіктің жетістікке жетуге дайындығын, мүмкіндігін танытады. МЕН 
мәдениетін дамыту үшін: 

− өзіндік сана-сезімнің даму деңгейі туралы ақпаратты білу; 
− осы ақпараттағы ұнамсыз жайттарды және ішкі МЕН-ді оңтайландыру 

үшін не қажет екендігін анықтау; 
− ішкі мәдениетті оңтайландыру үшін әрекет ету қажет.  
«Өзіне» рефлекс жасай алатын, осы әлемде өзін тануға ұмтылатын, «Мен 

кіммін?», «Неге Мен?» деген сұрақтарға жауап іздейтін, өзіне қатысты жаңа білімді 
меңгеру үшін жұмыс істейтін, сондай-ақ бұрын меңгерген білімге талдау жасай 
алатын, қайта құрылымдай алатын, үйлестіретін адам – ғылыми-танымдық әлеуеті 
дамыған адам. Ғылыми-танымдық әлеуеті әлсіз адам іздену, ақпаратты құрылымдау, 
талдау сияқты тәсілдерді меңгермегендіктен, оның мұндай әрекеттерді орындауы 
қиынға соғады [4, 13 б.].  

Ішкі әлемнің үйлесімін табу тәсілін меңгеру тұлғаның сәйкесінше өз 
эмоциясын басқара білу қабілетін көрсетеді, басқаша айтқанда бұл – дамыған 
эмоционалдық мәдениетттің көрсеткіші. Эмоция – адам өмірінің бөлшегі. Ол мінез-
құлық пен әрекетті іштей реттеу процесіне тиесілі. Қажеттілікті көрсететін 
субъективті форма ретінде эмоция әрекеттің бағытын анықтап, оның 
қанағаттандырылуына түрткі болады. Осы саладағы зерттеулердің көпшілігінде 
эмоцияға объективтілік тән, ол адамнан қандай да бір жасампаздықты талап 
етпейтіндігі айтылады. Сондықтан да тұлғаның ғылыми-танымдық әлеуетін 
дамытудың психологиялық шарты ретінде эмоция емес, тұлғаның ішкі эмоционалды 
әлемін дамытудың, байытудың, үйлесімділіктің тәсілі, яғни эмоционалдық мәдениет 
қарастырылады [6].  

Эмоционалдық мәдениет тұлғаның өз сезімдерін, әсерін басқаруынан 
көрінбейді, ол адамның эмоционалдық кеңістігінің түрлі сезімдермен түрленуімен, 
өзгеруімен, толығуымен байланысты және ол тұлғаның эмоционалдық кеңістігін 
байытып, адамның толыққанды өмір сүруіне мүмкіндік береді. Эмоционалдық 
мәдениет мынадай негізгі белгілерді қамтиды: 

− қоғамдық өмірде, өнер саласында, шығармашылыққа, адамгершілік 
құндылықтар әлемінде орын алып жатқан құбылыстарға эмоционалдық 
қайырымдылық таныту;  
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− басқа адамдардың сезімдерін түсіну, құрметтеу және бағалау, оларға көңіл 
бөлу; 

− басқа адамдардың қайғысын бөлісе білу, сондай-ақ көркем шығармадағы 
кейіпкерлер әлеміне «ене білу» қабілеті; 

− өз сезімін жақындарымен бөлісе білу; 
− өз сезімі үшін өзінің және айналасындағылардың алдында жауапкершілікті 

сезіне білу [7].  
Студенттік шақта тұлғаның эмоционалдық бағыттылығы, эмоционалдық 

мәдениетінің негізі қаланады. Бұл ғылыми-зерттеушілік салада да жетістікке жетудің 
негізі болып саналады, себебі ғылыми қызмет өзіндік ерекшелікке ие. Эмоционалдық 
мәдениетпен байланысты деректерге сүйенсек, «тұлғаның кәсіби жетістіктерін 
бағалау оның білімі, қабілеттері, білік-дағдылары, ойлау ерекшелігі, яғни жалпы зият 
дамуының деңгейімен байланыстырылады.  Алайда зерттеулер зият дамуының 
көрсеткіштері тұлғаның кәсіби  жетістікке жетуіндегі басты факторы бола 
алмайтындығын көрсетіп отыр. Мәселен,  тұлғаны бағалаудың жаңа деректеріне 
бойынша адам әрекетінің  34%-ы ақыл-ой зияты, 66%-ы эмоционалдық зият 
басқаратыны анықталған. Бұл кәсіби жетістікте тұлға зиятының даму деңгейімен 
қатар оның әлеуметтік ортада өзара оңтайлы қарым-қатынас жасауымен байланысты 
екендігін көрсетеді. Осыған орай қазір тұлғаны зерттеуде оның эмоциясымен 
байланысты қабілеттеріне ерекше назар аударылады» [8]. Студенттердің ғылыми-
танымдық әлеуетін арттыруда эмоционалдық мәдениетке ерекше мән берудің басты 
себептерін осылайша түсіндіруге болады.  

Демек, зерттеу нысанымен байланысты «Жалпы тіл білімі» пәнін оқытуда 
студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін арттырудың психологиялық 
алғышарттары ретінде ең алдымен студенттің тұлғалық және жас ерекшелігіне тән 
сипаттарды және мәдени аспектідегі категорияларды басшылыққа алу аса маңызды 
екендігі анықталды. Жоғарыда талданған ғылыми-танымдық әлеуетті арттырудың 
психологиялық щарттары (ақпараттық мәдениет, психологиялық мәдениет, ойлаудың 
жасампаздығы, шығармашылық ойлау, жетістікке жетудің уәжі, МЕН мәдениеті) 
зерттеушілік қызметте жетістікке жету үшін тұлғаға қажетті психологиялық 
ресурстар болып саналады.  
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Набидуллин А.С. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

Очевидно, что уровень формирования научно-познавательного потенциала 
личности имеет не только социальное и экономическое значение, также имеет 
значение степень его влияния непосредственно на общество в целом. Развитие 
научно-познавательного, исследовательского потенциала, созидания (креативности), 
ориентированное и целенаправленное повышение стремлений, способностей и 
возможностей человека позволяют определить достойное место формируемой 
личности в обществе. Современная система образования выражает необходимость 
обоснования условий развития научно-познавательного потенциала личности. 
Особенно актуален вопрос о необходимости формирования предпосылок для 
развития научно-познавательного потенциала студента в процессе обучения и на 
стадии профессиональной подготовки, так как это позволит удовлетворить 
потребность в не только в увеличении количества лиц, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность, но и в повышении качества науки в целом в 
современной системе образования и обществе.  

В статье анализируются психологические предпосылки повышения научно-
познавательного потенциала студентов при изучении дисциплины "Общее 
языкознание", характеризующие возрастные особенности личности обучающихся и 
категории в культурном аспекте. 

Ключевые слова: «Общее языкознание», научно-познавательный потенциал, 
студент, личность, возрастные особенности, культурный аспект, психологическая 
культура.     

 
Nabidullin A.S. 

PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS TO IMPROVE THE SCIENTIFIC 
AND COGNITIVE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE STUDY OF THE 

DISCIPLINE "GENERAL LANGUAGE" 
It is obvious that the level of the formation of the scientific and cognitive potential 

of an individual is not only of social and economic importance, the degree of his influence 
directly on society as a whole also matters. The development of scientific and cognitive, 
research potential, creation (creativity), oriented and purposeful increase in the aspirations, 
abilities and capabilities of a person make it possible to determine the worthy place of the 
formed personality in society. The modern education system expresses the need to 
substantiate the conditions for the development of a person’s scientific and cognitive 
potential. Particularly relevant is the need to form the prerequisites for the development of 
the student's cognitive potential in the learning process and at the training stage, as this will 
satisfy the need not only to increase the number of people involved in research activities, 
but also to improve the quality of science. in general, in the modern education system and 
society. 

The article analyzes the psychological prerequisites for increasing the scientific and 
cognitive potential of students in the study of the discipline "General linguistics", which 
characterize the age characteristics of the personality of students and categories in the 
cultural aspect. 

Key words: “General linguistics”, scientific and cognitive potential, student, 
personality, age characteristics, cultural aspect, psychological culture. 
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ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ РӘМІЗДЕРІ ОЛИМПИАДАЛЫҚ 

БІЛІМНІҢ МАҢЫЗДЫ БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада спорттық қозғалыс негізінде әлем халықтарының 
бірлестігіндегі олимпиадалық қозғалыстың рөлі қарастырылады.  Олимпиадалық 
қозғалыс идеясын бүкіл әлемде ілгерілету үшін Халықаралық олимпиада комитеті 
пайдаланатын олимпиада ойындарының атрибуттарының пайда болу тарихы 
көрсетіледі. Студент жастардың олимпиадалық білім мазмұнында олимпиаданың 
негізгі атрибуттарын, қазіргі заманғы олимпиада ойындарын өткізу тарихын 
білудің маңыздылығы ашылады.  

Тірек сөздер: Олимпиада ойындары, олимпиада қозғалысы, олимпиада білімі, 
студент жастар, Халықаралық олимпиада комитеті.  

 
Қазіргі таңда білім алушылардың бойында олимпиада қозғалысы, қазіргі 

заманғы олимпиадалық қозғалысының даму тарихы, Қазақстан Республикасындағы 
олимпизм жағдайы туралы теориялық білім деңгейлерінің жеткіліксіздігі 
олимпиадалық білімнің негізін құруды қажет етеді. Осы тұрғыда Дене шынықтыру 
және спорт мамандығы бойынша бакалавриат мамандарды дайындауда 
олимпиадалық білім беру бағдарламасын жүзеге асырудың жаңа формасын, 
құралдары мен әдістерін іздестіру басты орында.   

Олимпиадалық ойындар аса ірі халықаралық кешенді спорттық іс-шаралар 
ретінде адамзат тарихына енді. Олар тек бірден-бір бүкіләлемдік спорттық жарыстар 
ғана емес, сонымен бірге түрлі елдердің спортшылары арасында достық байланыс 
орнату үшін тамаша мүмкіндік туғызатындығымен де аса зор тартымдылық күшке 
ие.      

Олимпиада туралы ұғыным қалыптастыру жастардың дене тәрбиесі ғана емес, 
сонымен бірге эстетикалық, адамгершілік тәрбиелерінің де бір бөлігі бола алады. 
Патриоттық тәрбиенің күрделі проблемаларын да жастар арасында әлемдік аренада 
өз Отанының спортшыларының күресіне қатыстыру сезімі арқылы да жемісті түрде 
қалыптастыруға болады.   

Олимпиадалық  білім беру салауатты өмір салтын қалыптастыруға, дене 
шынықтыру және спорт құндылықтарын күнделікті өмірге енгізуге көмектеседі. 
Олимпиада идеяларын енгізу спорт және білім беру саласында олимпизм 
құндылықтарының таралуына ықпал етеді. Бұған мектептерде, жоғары оқу 
орындарында, балабақшаларда, аумақтық олимпиада академияларында 
олимпиадалық білім беру бағдарламаларын енгізуге ықпал етеді. 

ХХ жүз жылдықтың соңғы жылдарында және ХХІ ғасырдың басында көптеген 
бұқаралық ақпарат құралдарында, олимпиада тақырыбындағы ғылыми-әдістемелік 
жинақтардағы басылымдарда олимпиада рәміздері мен дәстүрлерін дұрыс талдау 
барысында бірқатар кемшіліктер жіберілген. Бұл кемшіліктер олимпиадалық білім 
беру деңгейін біршама дәрежеде төмендетеді.   

Тұлғаға олимпиадалық білім берудің басты мақсаты – олимпизм 
құндылықтары мен идеалдарын қатыстыруды – басқаша сөзбен: оның олимпиадалық 
мәдениетінің деңгейін қалыптастыру және арттыру деп айтуға болады. Бұл мәдениет 
олимпизм құндылықтар мен идеалдарымен байланысты «адам өмірінің (белгілі бір 
әлеуметтік топтың және де тіпті тұтас бір қоғамның) бейнесі, тиісті мінез-құлқы 
қалыптасатын білім, қызығушылық, қажеттіліктер, құндылық бағдарлары, 
қабілеттіліктері, біліктіліктері мен дағдыларының»  аса кең кешенін қамтиды.    
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Олимпиадалық рәміздер – Олимпиада қозғалысының негізін қалаушы 
атрибуттар жүйесі. Ол келесілерден тұрады:   

1. Тұтастай алғанда олимпиадалық қозғалыс үшін жалпы ұғым: Халықаралық 
олимпиада комитетінің меншігі болып табылатын олимпиада рәміздері олимпиада 
ұраны, олимпиада жалауы, сонымен қатар олимпиада әнұраны, олимпиада алауы, 
олимпиада алауы эстафетасы, спортшылар мен олимпиадалық төрешілердің ант 
беруі, олимпиада бойтұмары, ойындарды ашу және жабу рәсімі, жүлдегерлер мен 
ойын жеңімпаздарын марапаттау;   

2. Ұлттық олимпиада комитеттерінің, Олимпиада ойындарының, Сессиялар, 
Халықаралық олимпиада комитеті конгрессінің ресми таңбалары олимпиада 
рәміздерін мемлекеттік  геральдика элементтерімен үйлесімділікте береді. Ойындар, 
Сессия, Конгресстердің таңбалары Халықаралық олимпиада комитетімен бекітіледі 
және оның рұқсатымен Ұлттық олимпиада комитеттері мен Ойындарды 
ұйымдастыру комитеті оларды жарнамалау және коммерциялық мақсаттарда 
пайдалана алады. Олимпиада таңбаларын өз мемлекеті аумағында Олимпиадалық 
хартиялармен толық сәйкестікте пайдалау үшін Халықаралық олимпиада комитетінің 
алдында жауапкершілікті өз елінің үкіметі арқылы оның толық қорғалуын 
қамтамасыз ете отырып, Ұлттық олимпиада комитеті алады [1, 3 б.]. 

Олимпиадалық хартия – олимпиада қозғалысы заңдарының жиынтығы. Онда 
олимпиадалық қозғалыстың мақсаты халықаралық сенімділікті және пейілді білдіре 
отырып, тамаша және тыныш әлемнің құрылуына ықпал ете отырып, аса үлкен спорт 
мерекесінде төрт жылда бір рет әлем жастарын біріктіруде және әуесқой спорттың 
достық алаңындағы жарыстардан алынатын тамаша дене дайындығы және 
адамгершілік қасиеттерді  дамытуға ықпал етуден тұрады.   

Олимпиада хартиясының негізін Пьер де Кубертен салған және 1894 жылы 
заманауи олимпиаданың пайда болуы  туралы шешім қабылданып,  Париж 
конгрессімен бекітілген.  Бұл олимпиадалық қозғалыс мәселелері бойынша 
Халықаралық олимпиада комитетінің жарғылық құжаттары жиынтығы: негізгі 
мақсаттары, принциптері, ережелері, Олимпиада ойындарын ұйымдастыру және 
өткізу ережелері.   

Олимпиада ойындары – қазіргі заманғы аса ірі спорт жарысы. Ежелгі спорт 
және әлем мерекелерінің қолайлы дәстүрлерін мұра ете отырып, Олимпиадалық 
ойындар үлкен әлеуметтік маңызы бар оқиғаға айналды. Өз жалауы астына барлық 
елдердің жастарын жинай отырып, бейбітшілік, прогресс және демократия жолында 
барлық халықтардың бірігуіне және ынтымақтастықтарының нығаюына ықпал етеді 
[2, 30 б.]. 

Халықаралық олимпиада қозғалысының таңбасы – әлемдегі ең танымал бес 
шиеленіскен сақина. Бұл олимпиада қозғалысы қызметінің таңбасы, бүкіл әлемдегі 
спортшылар бірлестігі мен бес құрлықтың одағы (жоғарыда: көк сақина – Еуропаны, 
қара – Африканы, қызыл – Американы; төменде: сары – Азияны, жасыл –
Австралияны бейнелейді).  Пьер де Кубертен «Бес шиеленіскен сақина – бұл 
таңғажайып заманауи таңба» деген болатын.   

Олимпиада жалауы жиектелмеген ақ мата. Оның ортасында олимпиада 
таңбасы – бес шиеленіскен сақина, оның ішінде көгілдір, қара, қызыл (жоғарғы 
қатар), сары және жасыл (төменгі қатар) орналасқан. 1913 жылы Халықаралық 
олимпиада комитетімен бекітілген. Олимпиада жалауы алғаш рет 1914 жылы 
Парижде Олимпиада конгрессінде олимпиада ойындарының пайда болуының 20 
жылдығына орай ілінді. 1920 жылы VII Олимпиада ойындарында Антверпенде 
олимпиада жалауы олимпиада жарыстары өтіп жатқан барлық ареналарда қойылды. 
Бельгия Олимпиада комитеті жалауды Халықаралық олимпиада комитетіне тарту 
етті. Әрі қарай Олимпиада ойындарын жабу салтанатында ойынды өткізуші қаланың 
басшысы Халықаралық Олимпиада комитеті президентіне жалауды береді, ал ол өз 
кезегінде келесі Олимпиаданы ұйымдастырушы қаланың басшысына береді.  Бұл 
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жалау төрт жыл бойына келесі ойын кезегіне дейін сол қала басшысында сақтаулы 
тұрады. Жалаудың алғашқы үлігісі атақты Париждегі Бон-Марш шеберханасында 
жасалған. Көлемі 2х3 метр болатын, алтын түсті шашақпен көмкерілген, ақ атлас 
матаға олимпиада таңбасы – түрлі түсті бес шиеленіскен сақина бейнеленген. Алғаш 
рет олимпиада жалауы 1914 жылы 5 сәуірде Александрия қаласында Халықаралық 
Олимпиада комитеті бақылауымен өткізілген, Пан-Египет ойындарын ашу 
салтанатында көтерілді. 1920 жылғы жалау 1988 жылы Сеул қаласында  XXIV 
Олимпиада ойындарында жаңасына ауыстырылды.  Қазіргі уақытта ол Лозанда 
Олимпиада ойындары мұражайында сақтаулы тұр.   

Олимпиада әнұраны ойындарды ашу және жабу салтанаты кезінде, сонымен 
қатар Халықаралық Олимпиада комитеті конгрессінде ойналады. Әнұран 1896 жылы 
жазылды.   Сөзінің авторы – грек ақыны Костис Паламас. Әнін жазған грек опера 
композиторы  Спирос Самарас. Әнұран 1958 жылы Токио қаласында Халықаралық 
Олимпиада комитетінің  55-нші сессиясында ресми түрде бекітілді. Ноталар 
Халықаралық Олимпиада комитетінің штаб пәтерінде, Лозанда сақтаулы тұр. 
Олимпиада ұраны «Citius, Altius, Fortius (Жылдам, Жоғары, Күштірек) олимпиада 
қозғалысының ұмтылысын білдіреді. Бұл ұранды түрлі спорттық бағдарламаларды 
бірге сынап көрген, Пьер де Кубертеннің досы, Париждегі доминикан лицейін 
басқарған пастор құрастырған. Ұран ресми түрде Париж қаласында 1924 жылы VIII 
Олимпиада ойындарында ұсынылды.  Сонымен қатар, «Бастысы – жеңіс емес, 
қатысу» деген ресми емес ұранда бар. Бұл сөзді 1908 жылы марафон мәресінде ол 
өтініш білдірмеген бөгде көмектің көрсетілуіне байланысты шеттетілген марафоншы 
Дорандо Пьетридің қайғысымен байланыстырады.  Жеңімпаздарды марапаттау 
салтанатында король отбасы мүшелерінің бірі италяндықты мадақтау тұғырына 
шақырып, оған көрнекті спорттық жетістігі үшін кубок табыс етеді. Марафондағы 
драмадан кейін бірнеше күн өткен соң Лондондағы қасиетті Павл  соборында 
Олимпиада қатысушыларына арналған жиын өткізіледі.  Жиында Этельберт Талбот 
сөз сөйлеп: «Олимпиадада бастысы жеңіс емес, қатысу» деген сөздерді айтады.  

Олимпиада алауы. Халықаралық олимпиада комитеті қолдауымен жағылатын 
алау олимпиада алауы, ал олимпиада шырағы Халықаралық Олимпиада комитеті 
бекітілген және олимпиада алауын жағуға арналған тасымалданатын шырақ немесе 
оның көшірмесі болып табылады.   

Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Пьер де Кубертен 1912 жылы 
Олимпиада Гера храмында линзаның көмегі арқылы күн сәулесімен (ежелгі гректер  
секілді) олимпиада алауын жағу және оны шырақ эстафетасымен ойындардың ашылу 
салтанатына стадионға жеткізу туралы ұсыныс енгізді.  Осы оттан олимпиада 
шырағы және екі шахтер шамы жанады. Олимпиада алауы эстафета арқылы ойын 
өткізілетін қалаға жеткізіледі. Спортшылар шырағданмен белгілі бір қашықтыққа 
жүгіріп, шырағданды әрі қарай жалғау үшін беріп отырады.  Эстафетада көлік 
құралдары да: автокөліктер, әуе, теңіз кемелері де пайдаланылады.    

Алғаш рет олимпиада алауы 1928 жылы Амстердамда ІХ Олимпиада 
ойындарын өткізу кезінде жағылды. Олимпиада алауы эстафетасы алғаш рет 1936 
жылы Берлинде ХІ Олимпиада ойындарын өткізу кезінде жүргізілді және ресми 
дәстүр ретінде танылды. Олимпиада алауы эстафетасының авторы және негізін 
қалаушы – Берлиндегі ХІ Олимпиада ойындарының Ұйымдастыру комитетінің бас 
хатшысы -  Карл Дим. 

Олимпиада анты. Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында споршылар 
ант қабылдайды: «Барлық спортшылардың атынан біздер Олимпиада ойындарына 
оның өткізілу ережелерін сақтай және құрметтей отырып, шынайы спорттық 
көңілмен қатысатындығымыз туралы өз командамның атынан уәде беремін».  Алғаш 
рет олимпиада анты 1920 жылы VII Олимпиада ойындары кезінде айтылды. 
Олимпиада хартиясының тәртібі бойынша ант ойын өткізіліп жатқан елдің 
спортшыларымен айтылды. Ойынға қызмет көрсетуші спорт арбитрлары да 
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олимпиада антын айтады. Бұл дәстүр КСРО Ұлттық олимпиада комитетінің ұсынысы 
бойынша 1968 жылы Мехикода өткен жазғы ойындар кезінде өткізілді және «барлық 
төрешілер мен ресми тұлғалардың атынан біз осы Олимпиада ойындарындағы өз 
міндеттерімізді сол өткізіліп жатқан ережелерді сақтай және құрметтей отырып, таза 
спорттық көңілмен толық бейтараптылықпен орындауға уәде береміз» деп айтылды.   

Олимпиада медалі – алтын, күміс және қола – үздік нәтиже көрсеткен және 
бірінші, екінші және үшінші орындарды жеңіп алған спортшыларға береді. Спорттың 
командалық түрінде бірдей дәрежедегі медалді команданың барлық мүшелері алады. 
Алғашқы сегіз ойында медаль үлгісі түрліше болды. Оны әрбір Ұйымдастыру 
комитеті дербес дайындады.  1920 - 2000 жылдары аралығында олимпиада 
медальінің беткі жағына стандартты үлгі – оң қолына пальма бұтағын ұстаған Ника 
құдайдың бейнесі пайдаланылды. Медальдің келесі беті ойын өткізіліп жатқан елдің 
қалауы бойынша өзгертіліп отырды. 2004 жылдан бастап бұл дәстүр жойылды. 
Медальдің екі жағы да ойынды ұйымдастырушылардың үлгісі бойынша дайындалды. 
2008 жылы  ойында медальдің диаметрі 70 мм, қалыңдығы – 6 мм құрады.   1896, 
1900 жылдары  ойындарда медальді атлеттарға тек 1 және 2-орындар үшін берді. Ол 
кезде алтын медаль болмады. Күміс және қола медальдар берілді. 1960 жылға дейін 
медальдар бекітпесіз болды және жеңімпаздың қолына табысталды. 1960 жылдары 
Римде ұйымдастыру алқасы алғаш рет медальді мойынына тағуға болатындай етіп, 
зәйтүн бұтағы бейнесіндегі медальдарды баумен дайындады.     

Бұл жаңалық олимпиадашыларға ұнады және содан бері олимпиада 
медальдары таспаға немесе баумен берілетін болды.   

Зәйтүн бұтағы немесе «котинос» – жеңімпазға медальдің орынына берілетін 
гүл шоғы түрінде бұтақ оралған. Бұл дәстүр 2004 жылы Афинада XXVIII Олимпиада 
ойындарында жаңғыртылды.   

Бойтұмар. Олимпиада хартиясына сәйкес бойтұмар ойын иесінің – халықтың 
мәдени ерекшеліктерін және қазіргі олимпиада қозғалысының құндылықтарын 
бейнелейтін адам, жануар немесе ертегі кейіпкері болуы мүмкін. Ресми түрде 
бойтұмар әр ел үшін ойын иесімен өз қалауы бойынша таңдалады.  Конкурстар 
жарияланады. Бойтұмарлар 1968 жылы пайда болды. Мехикода –ягуар, Греноблда – 
ертегі адам – шюсс болды. 1972 жылы Халықаралық олимпиада комитетімен міндетті 
олимпиадалық атрибуттар туралы шешім қабылданды.   

Алынған тәжірибелерге сүйене отырып, олимпиадалық білім берудің негізін 
қалаушы аспектілер олимпиадалық хартияларға сәйкес олимпиада таңбалары болып 
табылады деп есептеуге мүмкіндік береді [3, 43 б.]. 

Сонымен, бойтұмар – оны мәдени-мағыналық тізбек аумағында белгілейтін 
таңба. Қоғамның белгілі бір саласында қызмет ете отырып, таңба оған өзінің 
ерекшеліктерін белгілейді. Бұл көпшілік жағдайларда «таңба» термині анықтамасы 
оның пәндік ұғымын білдіретіндігімен түсіндіріледі. Бұл таңбаның Олимпиада 
ойындары мәтініндегі ерекшелігі олимпиадалық құндылықтарды нақтылы түрде 
көрсету, нақты алғанда – жетістіктер, достық және құрмет болып табылады.  

Бойтұмар ретінде ұлттық шығармашылық бейнені білдіретін және 
олимпиадалық құндылықтарды көрсететін жануар (немесе адам) бейнесі болуы 
мүмкін.  Жоғарыда аталғандардың барлығы жеңіс үшін күреске толықтай берілу, 
өзін-өзі жеңуге ықпал ететін, олардың мәдениеті мен діни көзқарастары арасындағы 
қарама-қайшылықтарға қарамастан, халықтар арасындағы өзара түсінікке қол 
жеткізуге көмектесетін құрал болуы тиіс [4, 74 б.]. 

Бойтұмар Олимпиаданы қабылдап алған елдің белгісі, коллекциялау құралы, 
ұйымдастыру комитетінің жеке меншігі ретінде маңызды табыс көзі болды.  Оның 
рөлі мерекені ұйымдастырушы елдің рухын бейнелеу, жеңіс үшін қажетті рух туғызу 
болып табылады.   
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«Біз өмір сүріп жатқан әлемді үш түрлі жағдайда: шынайы әлем, ақпараттар 
әлемі және рәміздік әлем ретінде елестетуге болады» деп көрсетеді профессор Г.Г. 
Почепцов [5, 61 б.].  

Халықаралық Олимпиада комитетінің меншігі болып табылатын Олимпиада 
рәміздері (бес сақина), олимпиада жалауы, олимпиада таңбасы, олимпиада ұраны, 
олимпиада алауы, олимпиада шырағы, олимпиада белгілерінен тұрады.  13-інші  
Ережеде олимпиада алауы және олимпиада шырағы туралы ережелер берілген:    

1. Олимпиада алауы Халықаралық олимпиада комитетінің қолдауымен 
жағылатын алау болып табылады;   

2. Олимпиада шырағы Халықаралық олимпиада комитетінің бекітілген және 
олимпиада алауын жағуға арналған тасымалданатын шырақ немесе оның көшірмесі 
болып табылады.   

Әрі қарай олимпиадалық алауды пайдалану туралы айтылған:   
1. Олимпиадалық алау эстафетасымен және оны кез-келген пайдаланумен  

байланысты барлық шаралар қатаң түрде Халықаралық олимпиада комитетінің 
хаттамасы бойынша бекітілген регламентке сәйкес жүргізілуі тиіс;   

2. Олимпиадалық ойындардың жабылу салтанаты өткізілгеннен кейін 
олимпиада шырағы, ыдысы немесе олимпиада алауын жағуға арналған басқа да 
заттарды ұйымдастырушы қалада да, басқа да бір жерлерде де Халықаралық 
олимпиада комитетінің келісімінсіз пайдалануға болмайды  [6, 44 б.]. 

Олимпиада алауы бір жағынан «Олимпиада ойындарын өткізу барысында 
қатаң сақталып отырған азаматтық әлемнің белгісі болып табылады» [7, 127 б.], 
екінші жағынан мәдени трансмиссияны, спортшылардың, жаттықтырушылардың, 
көрермендердің, жанкүйерлердің ұрпақтан ұрпаққа ақпарат кеңістігі мен уақытының 
белгісін білдіреді.    

Олимпиада ойындары өзінің белгілері мен дәстүрлерінің арқасында есте 
сақталады.  

Пьер де Кубертен (1863-1937 ж.) Олимпиада ойындарының негізін қалаушы, 
білім беру процессінде эмоция мен қиялдың қандай маңызды рөл атқаратындығын 
түсінді. Соның арқасында Олимпиада ойындары – тек спорттық шара ғана емес, 
мәдени де шара болып табылады. Ол белгілерді ойлап тапты, салтанатты шараларды 
өткізуде бастамашы болды, музыкалық қолдау және бейнелілігі тұрғысынан идея 
туғызушы болды.   

Біздің ойымызша, бұл көркем және мәдени аспект ретінде олимпиада рәміздері   
Олимпиада ойындарын барлық басқа спорттық шаралардан ерекшелейді және 
олимпиада құндылықтары арқылы олимпиадалық білім беру идеясы тұрғысында  
келесідей мүмкіндік береді:   

- олимпиадалық білім беру олимпиадалық спорттың жоғары деңгейі мен 
жастардың олимпизм құндылықтары мен идеалын меңгеруінің төменгі деңгейі 
арасындағы қайшылықтарды шешудің қажетті шарттары болып табылады;   

- олимпиадалық білім беру тұтас әлеуметтік құбылыс, белгілі бір әлеуметтік 
топтардан, нормалардан, дәстүрлерден, құндылықтардан, ұйымдардан тұратын 
әлеуметтік институт, адамдардың қызметінің, білім, біліктілік және дағдылардың 
тұрақты формасы;     

 - өзінің маңыздылығы жағынан олимпиадалық білім беру тұлғаның мінез-
құлқының әрекет дағдысы болып қалыптасатын олимпизм құндылықтары мен 
идеалдарын белсенді меңгеру шарттарын қамтамасыз ететін гуманисттік 
ұйымдастырылған педагогикалық үрдіс;     

- олимпиадалық білім беруді жүзеге асыру олимпизмді әлеуметтік-мәдени 
құбылысқа, оның қалыптасуының жеке нысанына айналдыратын гуманисттік 
заңдылықтар мен принциптерге негізделген үрдісті білдіреді;    

- олимпиадалық білім беруді педагогикалық үрдіс ретінде іске асырудың 
негізгі бағыттары мазмұндық жағынан олимпиадалық білім берудің негізгі және 
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қосымша нысандарын біріктіретін  ғылыми-әдістемелік жұмыстар, оқу-тәрбие 
жұмыстары және спорттық-көпшілік шаралар болып табылады;   

- гуманисттік принциптерге құрылған олимпиадалық білім беру бағдарламасы 
негізгі педагогикалық міндеттердің шешімін табуға тиімді ықпал етуі тиіс.    

Олимпиадалық спорт түрлері барлық адамдар үшін идеалды мұраларды іске 
асыруға бағытталған. 

Негізгі идеялар мен олимпиадалық идеалдар мыналарды қамтиды: 
1. Бейбітшілік пен келісімнің, өзара түсіністік пен өзара құрметтің, бейбіт 

қоғам құрудың күресі; 
2. Спорт және олимпиадалық қатысу, спортшылар; 
3. Дене шынықтыру мен спорт арқылы адамның үйлесімді дамуы. 
Олимпиядалық идеялар мен идеалдар олимпиадалық қозғалыстың бірқатар 

мақсаттарын құрайды: 
- Олимпизм принциптерін, идеяларын және идеалдарын тарату; 
- Олимпиадалық спортты ұйымдастыру мен дамытуға жәрдемдесу; 
- дене шынықтыруға, моральдық және эстетикалық спортқа және оның 

мүмкіндіктеріне жәрдемдесу; 
- спорттық жастарды достық пен өзара түсіністік рухында тәрбиелеу; 
- жаттықтырушылар  мен ғылыми қызметкерлерді оқыту; 
- Олимпиадалық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу. 
Олимпиадалық қозғалыстағы педагогикалық қызметтің мақсаттары мен 

міндеттерін балалар мен жастардың белгілі бір білімін қалыптастыруға ғана шектеу 
дұрыс емес.  

Осыған байланысты мотивация түрінде балалар мен жастардың қалыптасуы 
мен дамуы Олимпиадалық білім бір-бірімен байланысты міндеттер тобына 
бағытталуы керек: 

- спортқа деген қызығушылық, жүйелі спорттық қажеттіліктер, ұмтылыстар ең 
жоғарғы спорттық нәтижелерді көрсету; 

- ең алдымен адамның дене тәрбиесін қалыптастырудың маңызды 
құралдарының бірі ретінде, салауатты өмір салтының элементі ретінде, сондай-ақ 
эстетика, адамгершілік, мәдениет, адамдардың бір-біріне және табиғатқа деген 
ізгілікті қарым-қатынасын көрсету, адамның дене дайындығы және психикалық 
мүмкіндіктерін тексеру және т. б.; 

- Олимпиада ойындары мен олимпиада қозғалысына қызығушылық; 
- Олимпиада қозғалысының қатысушысы болуға ұмтылу, олимпиада 

идеяларын түсіндіру және насихаттау, оның дамуына жәрдемдесу. 
Олимпиада ойындары өзінің белгілері мен дәстүрлері арқылы есте сақталып 

қалады. Олимпиадалық рәміздер мен атрибуттарды жасау кезінде негізгі бағыт  
оларды мазмұнын үлкен мағыналық ету, өткізіліп жатқан елдің мәдениетін, 
олимпиада идеалдарымен тарихи байланысын, табиғат пен адамзаттың 
біртұтастығын және т.б. көрсету болып табылады.   

Қазіргі таңда біздің түйіндеуіміз бойынша Қазақстанның білім беру 
мекемелерінің барлық деңгейінде олимпизмнің этикалық, мәдени және тәрбиелік 
құндылықтарын таратуды қарастыратын олимпиадалық білім беруге болжамды 
тәсілдер негізінде олимпиадалық білім беру бағдарламаларын дайындау қажеттігі 
туындап отыр. Оның негізіне халықтың бес негізгі жас құрылымы және спортқа 
қатынасы бойынша бөлінетін әлеуметтік-демографиялық тобы алынды: мектеп 
жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалар, орта білім мекемелері оқушылары,  
спорт мектептері, секциялар, үйірмелер спортшылары, жоғары оқу орындары 
студенттері, ересек адамдар топтары.   

Олимпизм, гуманисттік дүниетаным ретінде спортшы жастардың, көптеген 
спорт әуесқойларының санасына әсер ететін дәстүрлер мен белгілермен тәрбиелік 
әсер етеді.   
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Педагогикалық олимпиада қызметі тұлғаның білім, білік, дағды мен 
қабілеттері жүйесін қалыптастыруға және жетілдіруге бағытталған. Жүйенің 
жиынтығы жеке тұлғаға өмір сүру стилін таңдауда Олимпизм идеалдарын 
басшылыққа алуға мүмкіндік береді, жеке тұлға мен қоғамның олимпиадалық 
мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, қоғамның салауатты өмір салты 
идеологиясын қабылдауын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі таңда олимпиада рәміздері олимпиаданың идеялары олимпиадалық 
қозғалыс және олимпиадалық білім беру мақсаттарының жиынтығын ретінде және 
оларды қоғамға енгізу қажеттігін анықтайды.  

Олимпиада рәміздері  олимпиада спортының дамуына, студент жастардың 
тәрбиесіндегі адамгершілік және эстетикалық бағыттарды пайдалана отырып, 
олимпиада идеяларын насихаттауға жәрдемдеседі. 

Дәстүрлер тарихи туындаған белгілі нысан ретінде спорттың белгілі бір түрі 
мен халық дәстүрлерінің ерекшеліктеріне қарай спорттық жарыстардың барлық 
деңгейінде орын алады.  Түрлі дәстүрлер Олимпиада ойындарының міндетті 
атрибуты болды және Олимпиада хартиясында құқықтық белгіленді.  Спорттың 
көптеген әуесқойлары үшін олимпиадалық дәстүрге ие болған және заманауи 
жаһандану құндылықтарымен байытылған дәстүрлер зор ықпал етеді. Олимпиадалық 
дәстүрлер мен салтанатты рәсімдер өзінің эмоционалды әсері жағынан адамдарға 
қолайлы әсер етеді.  Мерекені теледидар арқылы бақылайтын миллиондаған әуесқой 
спортшылар, әсіресе Олимпиада ойындарына қатысу, тіпті ойынға қатысу бақыты 
бұйырғандардың алған әсерлері өмір бойына қалып қояды.     

Олимпизмнің тәрбиелік маңызы олимпиадалық қозғалыстың дамуына қарай 
спорт, мәдениет және білім берумен өзара әрекеттестікте өсіп отырады. Жас 
ұрпақтың дене тәрбиесі руханилылығының басымдылығы олимпиада идеалдарының 
құндылықтарының өсуіне, қазақстандық спортшылардың допингсіз таза жеңіспен 
олимпиада ойындарында, Еуропа және әлем чемпионаттарында лайықты 
нәтижелерге қол жеткізулеріне  мүмкіндік береді.   
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СИМВОЛИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается роль олимпийского движения в объединении 
народов мира   на основе спортивного движения.  Показана история возникновения 
атрибутов Олимпийских игр, используемых Международным олимпийским 
комитетом для продвижения идеи олимпийского движения во всем мире. 
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Раскрывается важность знания основных атрибутов Олимпиады, истории проведения 
современных Олимпийских игр в содержании олимпийского образования 
студенческой молодежи. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, олимпийское движение, олимпийское 
образование, студенческая молодежь,  Международный олимпийский комитет. 

 
Bakhtiyarova S. Zh.  

SYMBOLISM OF THE OLYMPIC GAMES AS ONE OF THE IMPORTANT 
DIRECTIONS OF OLYMPIC EDUCATION  

The article considers the role of the Olympic movement in uniting the peoples of the 
world on the basis of the sports movement.  The history of the оlympic games attributes 
used by the International оlympic сommittee to promote the idea of the оlympic movement 
throughout the world is shown. The importance of knowledge of the basic attributes of the 
оlympics, the history of the modern оlympic games in the content of the оlympic education 
of students is revealed.  

 Key words: Olympic games, оlympic movement, оlympic education, student 
youth, International olympic committee. 
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ОҚУ ӘРЕКЕТІНДЕ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ 

ҚОЛДАНУДЫҢ МӘНІ МЕН РӨЛІ 
 

Аңдатпа. Берілген мақалада интерактивті әдіс-тәсілдердің негізгі 
принциптері берілген. Айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым ұғымдары жан-
жақты қарастырылады. Интерактивті әдіс-тәсілдердің мәні зерделенеді. Сонымен 
қатар, қазіргі білім беру саласындағы педагогикалық технологияларға баса назар 
аударылған. Тіл үйренуде маңызы сараланады.  

Тірек сөздер: айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, инновация, 
интерактивті оқыту әдістері, шығармашылық, тіл үйрету, сабақ, ұжым, курсант, 
меңгеру, жаттығулар. 

 
Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, мәдениеті, саналы 

ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне байланысты. Осы орайда егеменді еліміздің білім 
беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар 
оқытудың, тәрбиелеудің әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, 
ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз 
болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән беруде.    

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік 
білім беру кеңістігіне кіру мақсатында елімізде білім берудің жаңа жүйесі құрылуда. 
Білім беруді дамыту негізінде оқытушыларға жаңа талап, міндеттер жүктеліп отыр. 
Білім алушыларға теориялық білім негіздерін меңгертумен ғана шектелмей, олардың 
шығармашыл әлеуетін дамыту, бәсекеге қабілетін арттыру, ақпаратты өзі іздеп, өзі 
тауып, тәжірибесінде қолдана білуге үйрету өмір талабы болып отыр. Бұл мәселелер 
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру арқылы шешімін таппақ. 

Оқушының сөйлеу әрекетін дамыту, біріншіден тілдің лексикалық, 
грамматикалық білім нормаларын меңгертуге байланысты болса, екіншіден, сөйлеу 
дағдылары сөйлеу әрекетінің оқылым, тыңдалым, айтылым жазылым түрлерімен 
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байланысты болады. Қазақ тілінің сөздік құрамын меңгеру, лексикалық қор арқылы 
тілді үйреніп, еркін сөйлеу мектепте лексика курсын оқыту барысында жүзге 
асырылады. Тіл үйренуші оқушыға жаңа сөздерді меңгертудің жолдары көп десек, 
профессор З.С. Күзекова оларды былай топтастырады:  

1. Сөздерді көрнекі құралдар арқылы меңгерту;  
2. Жаңа сөздерді контекст арқылы түсіндіру;  
3. Синонимдер арқылы түсіндіру;  
4. Антонимдер арқылы түсіндіру;  
5. Туынды сөздердің жасалуын талдау арқылы түсіндіру;  
6. Сөздерді олардың мағынасына сипаттама беру арқылы түсіндіру;  
7. Жаңа сөзді санақ (перечисление) арқылы түсіндіру; 
8. Сөзді ана тіліне аудару арқылы түсіндіру [1, 16 б.].  
Осы айтылған әдістерді оқушыға меңгертудегі интерактивті әдістердің бірі 

кластер, диаграмма, мақсатты оқылым, сурет, сызба, қозғалыстағы көріністар және 
басқалар. Кластер тәсілін қолдану оқушының танымдық түсінігін кеңейтіп, ойлау 
мен есте сақтау қабілетін дамытады. 

Интерактивті оқыту әдістері – белгілі бір заңдылықтары мен ерекшеліктері бар 
белсенді оқу түрі. Интерактивті оқыту әдістерінің негізінде сабақ барысындағы 
оқытушы мен курсанттың өзара ынтымақтастықтағы әрекеті жүзеге асады. 
Курсанттың жұптағы, ұжымдағы тіл үйрену іс-әрекетін ұйымдастыруда оқытушының 
рөлі ерекше. Оқытушы пәнге қызықтыра отырып, сабаққа ынтасын арттырып, білім 
дағдыларын, қазақша ойлау қабілетін дамытып отыруы қажет.  

Тіл – адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының құралы, сондықтан 
адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін алдымен сөзді, сонан соң сөздерді 
қалай қолдануды білуі керек. Міне, сондықтан да тілді үйретуде білім алушының 
сөздік қорын байыту мен сөздердің қалай қолданылатынын үйрететін грамматиканы 
оқыту қатар жүріп отырады. Екінші тілді оқытуда оқушының сөзді білуі, сөздік 
қорының мол болуы оның тілді меңгеру дәрежесінің негізгі көрсеткішінің бірі болып 
табылады. Білім алушының сөздік қоры неғұрлым бай болса, соғұрлым оқушының 
ойын толық, дәл, анық жеткізуге мүмкіндігі мол болады. Бұлардың әрқайсысы өте 
өзекті мәселелер, олар қазақ тілін орыс мектептерінде оқыту әдістемесінің негізгі 
объектісі. Оқушыларға қазақ тілін үйрету барысында қазақ тілінің дыбыстық 
ерекшеліктерін үйретудің маңызы үлкен.  

Қазақ тілі сабағындағы интерактивті оқытудың басты тиімділігі оқытушыға 
оқу үдерісін түбегейлі өзгертуге, дидактикалық мақсатты шешуде оқытудың белсенді 
формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Интерактивті оқыту әдістерінің негізгі 
принциптері деп төмендегілерді көрсетуге болады:  

- Лексикалық (оқу терминдерін, кәсіби лексиканы, шартты түсініктерді мұқият 
таңдау);  

- Рөлдік (курсанттың түрлі рөлдерді орындауға қатысты қызметін практикалық 
мысалдар арқылы жан-жақты талдау);  

- Көзбен шолу (курсанттардың барлығын көзбен көре отырып, берілген 
тапсырмаларды орындауын қадағалап отыру);  

- Өзін-өзі басқару (әр сабақта курсанттардың біреуі жетекшілік жасап, 
тапсырмалардың орындалуына бастамашыл болады);  

- Мультимедиялық (сабақта презентация, слайдтар, фильмдер, роликтер, 
бейнеклиптер және тағы басқа техникалық құралдарды белсенді пайдалану);  

- Интерактивті тақтаның көмегімен оқу материалдарын көрсету;  
- Психологиялық климаттың болуы (мұғалімнің топтағы белсенді қарым-

қатынасты тұрақты түрде қолдап отыруы, талқылау кезінде білім алушылардың 
арасында жағымды әрекет туғызу).  

Тілдік қатынастың басты ерекшеліктерін ескеріп, қызмет атқаруына 
байланысты түрлерін тілдік қатынас теориясына енгізген ғалым Ф.Ш. Оразбаева. 
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Олар: сөйлесім әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, тілдесім түрлері [2, 101 б.].  
Айтылым – адамдардың бір-бірімен тілдесуі барысында өз ойын, пікірін 

жеткізуі. Сөйлем әрекетінің айтылым түрі қатысым әрекеті арқылы іске асады. Тіл 
үйрену сабағында ұжымдағы, жұптағы оқу іс-әрекетін қатысымдық негізде 
ұйымдастыруда оқытушының рөлі зор. Бұл ретте мұғалім оқушының жеке қабілетін, 
мінез-құлқын ескеру керек. Әр курсанттың ойлау қабілеті, білімі, жылдамдығы, 
ақпаратты меңгеруі бірдей емес. Бұл туралы профессор Ф.Ш. Оразбаеваның 
пайымдауы мұғалімге де, оқушыға да пайдалы. «Сөйлесуге үйретуде мұғалімге 
оқушының жеке басына тән өзіндік қасиеттерін, мінез-құлқы мен қабілетін үнемі 
ескеріп отыруға тура келеді. Мұның өзі әр оқушымен жеке-дара жұмыс істеуге, 
әрқайсысымен қарым-қатынаста болуға мәжбүр етеді. Сөйлеуге үйрету айтылар 
ойдың түпкі мақсатын анықтап алумен тығыз байланысты, өйткені сөйлеу кезінде 
сөйлемдер қалай болса солай айтыла берсе, ой жүйесіз, түсініксіз болады. Түсініксіз, 
жүйесіз айтылған сөз қарым-қатынас тудырмайды. Сондықтан екінші біреуге арнап 
айтылған ауызша сөйлеу оған түсінікті болу үшін, белгілі бір мақсатты қатысымдық 
мақсат деп есептей отырып, тілдік қарым-қатынастың сапалы орындалуына себін 
тигізетіндігін ескерген жөн» [3, 7 б.]. Демек, курсанттың жеке қасиеттерін ескере 
отырып жұмыс істеу өз нәтижесін бермек. Айтылым курсанттың өз ойын, алған 
ақпаратын жүйелеп, екінші адаммен ұғынысуға, қарым-қатынас жасауға үйрету 
дедік. Айтылым әрекетін жүзеге асырудағы қолданылатын интерактивті әдістердің 
барлығы ұжымдық, жұптық әрекет арқылы іске асады. Жұптық, ұжымдық әрекеттегі 
қатысымдық әдіс арқылы тілдік әрекеттің барлық түріне жаттығады. Айтылым 
әрекетінде қатысымдық ойындар, түрлі пікірталас, тақырыпқа сәйкес жағдаяттық 
тапсырмалар, проблемалық сұрақтар, топтағы полилогты, жұптағы диалогты 
ұйымдастыруға болады. Курсанттар осы тапсырмаларды бірлесе талқылап, орындау 
кезінде бір-бірімен қатысымдық әрекетке түседі. Курсант ақпарат алып қана 
қоймайды, практикалық сөйлеуге дағдыланады, өз ойын түсінікті жеткізуге, қарсы 
сөйлеушінің сұрағын, пікірін бірден түсініп, жылдам жауап беруге үйренеді, сондай-
ақ оқушы алғашқы күннен қазақша ойлауға, сөздікті пайдаланбай өз пікірін 
жеткізуге, басқа да көмекші құралдардың көмегінсіз еркін сөйлеуге үйренеді. 
Ұжымда бірлесіп жұмыс істеуге қалыптасады, мұнда ақпарат беруші де, алушы да 
білім алады. Айтылым – тілдік қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа 
шығару үрдісі. Жоғарыда аталған сөйлесім әрекетінің ішінде оқушының тілдесім 
дағдысына ең жақыны әрі ең қолайлысы осы айтылым әрекеті болып саналады. 
Айтылым мәтінді тыңдау, оны қайталап айту; ойын жеткізу; сөздерді ажырата алу; 
тілдік құралдарды дұрыс, орынды қолдану; сөйлемді дұрыс құруға жаттығуға әдет-
дағдыларды қалыптастыратын тиімді әдіс ретінде сипатталады. Өйткені оқушының 
тілдесімге қабілеттілігінің негізін қалауда бұл бағыттағы жұмыстардың жүйелі 
жүргізілуі шешуші мәнге ие болады.  

Айтылым ауызша сөйлеудің нәтижесінде іске асады. Тәжірибеде қазақ тілінде 
сөйлеуге үйрету сапалы болу үшін келесі жағдайлар ескеріледі: 

1. Қоршаған орта, жағдайдың әсері; 
2. Жеке тұлғаның қабілетін ескеру; 
3. Сөйлеудің түпкі мақсатын айқындау. 
Айтылым әрекетінің іске асуына диалогтік сөйлесу көп мүмкіндіктер жасайды. 

Сондықтан мұғалім әр сабаққа, әр модульдің құрамына топ пен топтың арасында, 
жұп пен жұптың арасында диалогтерді, әр түрлі жағдаятты ұйымдастыру жолдарын 
қарастыра алды. 

Тыңдалым – білім алушыларды есту арқылы қабылдаған ақпаратты түсініп, 
жинақтап, соған сәйкес сөзінің жауабын айта білуге үйрететін тілдік қатысымның 
күрделі түрі. Тыңдалымда білім алушының есту дағдысы ескеріледі. Әдіскерлер 
тыңдалымды меңгерудің мынадай қағидаларын ұсынады: «Тыңдалымды жете 
меңгеру оған қатысты мынадай белгілерді үйретумен байланысты:  
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1. Басқа дыбыстардан тілдік дыбыс толқынын, олардың ерекшеліктерін 
ажырата білу;  

2. Аудиолық тілдік тұлғалардың мағынасы мәнін дұрыс қабылдай білу;  
3. Мәтіннен қажетті деректі тауып, пайдалана білу;  
4. Тыңдалымға қатысты негізгі көрсеткіштерді жан-жақты меңгеру» [3, 12 б.]. 

Тыңдалым арқылы курсантқа сөздердің дұрыс айтылуын, мәнерлеп оқуды, 
грамматикалық және лексикалық дағдысын қалыптастыру көзделеді. Курсанттың 
қазақ тілін тыңдалым арқылы қабылдап, түсінуінің нәтижелі болуын анықтайтын 
факторлар:  

1. Тілдік хабардың қарқыны тілдік материалды нақты және жылдам түсінуді 
ғана емес, есте сақтау қабілетін де анықтайды;  

2. Тыңдалымның нәтижелі болуы тілдік хабардың көлемі және оны тыңдау 
уақытына да байланысты. Мәтін көлемі білім алушының тілді қаншалықты 
меңгеруіне қатысты, егер мәтіннің көлемі үш минуттан артық болмаса, білім 
алушының оны қабылдап, қорытындылауына да жеңіл болады.  

Зерттеушілер сабақты мультимедиалық бағдарламасыз өткізуде курсанттың 
тыңдалымдық бірліктерін дамытуда мынадай әдістерді қолдануды ұсынады: оқытуды 
ұйымдастырудың (топтық, ұжымдық) әдісі, ақпаратты берудің аудиолық әдісі, 
көрнекілік әдісі, диалог әдісі, полилог, т.б. Бұл кезеңдегі білім алушыларға тыңдалуға 
ұсынылатын мәтін мультимедиалық бағдарламадағы мәтінге байланысты таңдалып 
алынады және ол диалогтық сипатта болып, аудиотаспадан тыңдатылады. Бұл сол 
тілдік серіктестер топтарына (жұптарына) тыңдалған мәтінді түсініп-қабылдауға 
байланысты жұмыстар түрлендіріліп берілді. Жұмысты білім алушылар топта 
(жұпта) өзара ақылдаса, ойласа отырып орындады. Жұмысты бұлайша орындау 
арқылы білім алушылар, біріншіден, бір-бірімен өзара әрекет етіп, коммуникативтік 
қарым-қатынасқа түседі; екіншіден, бірінің білмегенін бірі толықтыра отырып, бір-
бірінен үйренеді; үшіншіден, топтасып, ұйымдасып жұмыс жасауға дағдыланады. 
Топтағы (жұптағы) жұмыс барысында берілген мәтін мазмұнын талдау, саралау, 
жіктеу негізінде ойлау операциялары орындалып, нәтижесінде мәтін мазмұнын 
түсініп-қабылдау жүзеге асырылады» [4, 23 б.]. 

Тыңдалым – оқушының сырттан ақпарат жинауына, өзгелердің сөзін түсіну 
дағдыларын дамытуға ерекше ықпал ететін сөйлесім әрекетінің ерекше түрі. 
Тыңдалым әрекетінің ең басты мәні – білім алушылар арасындағы қарым-қатынасты 
жүзеге асыратын тілдік тұлғаларды тыңдау, есту арқылы қабылдау және ұғу. 
Тыңдалымға ұсынылатын мәтіндердің көлемі де, мазмұны да жылдан-жылға 
күрделеніп, дамытылып отырылады. Мәселен, тыңдалым материалдарына жаңа, тың 
сөздерді қосуға болады. Білім алушылар мұнда таныс мазмұнға сүйене отырып жаңа 
сөздердің мағынасын болжауға, жобалап түсінуге жаттығады. Әрі өткен материалдар 
жүйелі түрде қайталанады. Мәтіндердің құрамы күрделеніп, жаңа сөздер басым 
болады. Сол себепті сөздік жұмысын ұйымдастыру тиімді болады. Тіл үйретудің 
негізі сөздік қор болғандықтан, бұл жұмысқа баса назар аударылуы керек. Жаңа 
үйренген сөздер білім алушылардың есінде сақталуы үшін үнемі қайталанып 
отырады. Білім алушыларға тыңдалған мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қойғызуға, 
өзара пікір бөлісуге қатысты тапсырмалар жүйелі түрде ұйымдастырылады. 

Мәтіннің құрылымы бойынша: жүйелі болуы, ойдың өзара сабақтастықта 
болуы, кіріспесі, негізгі бөлімі, қорытындысы болуы шарт. Мәтін қатысымдық 
мақсаты сақталуы үшін: түсініктілігі, дамыту мүмкіндігі, оқушының қабылдауына 
лайықты болуы да ескеріледі. Мәтіннің атқаратын негізгі қызметі оқушының тілдесім 
дағдыларын қалыптастыруға қажеттілігінде. Олар: түсінуге қолайлылығы, өзара 
пікірлесімге бейімділігі, ой қорытуға лайықтылығы сақталуы керек. 

Оқылым – оқушының тілдік қатысым дағдысын жетілдіруде маңызды рөл 
атақарады. Бұл жайында: «Оқылым, біріншіден, ой мен мидың жұмысына 
байланысты болса, екіншіден, жазылған графикалық таңбалардың тізбегін танып 
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білуге қатысты. Үшіншіден, мұнда осы таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс 
түсінудің рөлі зор. Осындай ерекшеліктер іске асқан жағдайда ғана оқылған 
материалдан керек ақпараттар жинақталып алынып, оқушының қажетіне жарайды», – 
делінген [3, 61 б.]. Курсант оқылым арқылы жаңа сөздерді меңгереді, сөздердің 
дыбысталуына назар аударады. Сөз бен сөйлемнің мағынасын түсінуге, сөзді дұрыс 
қолдана білуге машықтанады. Оқылымның екі түрлі формада жүзеге асатынын 
әдіскерлер былай тұжырымдайды: «Іштей оқу – оқылымның негізгі формасы, ол 
монологтық сипатта болып, көбінесе бір адамға қатысты болады, екіншіден, іштей 
оқығанда адам мәтіннен ақпаратты өзі үшін алады, ол ақпартты алудың ең тиімді 
жолы болып табылады. Дауыстап оқу – материалды қатты, мәнерлеп, барлық сөйлеу 
аппаратын іске қосып, айналасындағы адамдарға естіртіп оқу. Дауыстап оқу белгілі 
бір хабарды екінші адамға жеткізгісі келгенде орындалады. Дауыстап оқу 
дыбыстарды дұрыс айтуға, сөйлеу мәнерін жетілдіруге, оқығанды есте сақтауға негіз 
бола отырып, іштей оқуға үйрететін алғашқы қадам болып табылады» [3, 39 б.]. 
Оқылымның негізі – мәтін. Оқылымды меңгеру лексикалық түрлі жаттығулар 
арқылы жүзеге асады. Бұл мәтінге дейінгі жаттығулар, мәтінмен жұмыс, мәтіннен 
кейінгі жаттығулар деп бөлінеді. Сөйлесім әрекетінің басты компоненті саналатын 
оқылым тілді меңгерту үрдісінде шешуші мәнге ие. Ол жұмыстар әр сабақ сайын 
дамытылып отырылады. Оқылым әрекетін қолданудағы негізгі міндеттер: оқушыны 
сөзді, сөз тіркестерін, сөйлемді, мәтінді дұрыс оқи білуге үйрету; оқушының 
сөйлесімге қажетті сөздік қорын толықтыру; оқушыға дұрыс сөйлеудің үлгілерін 
таныту; оқушының жазылған ойды дұрыс түсінуіне алғышарт жасау; оқушының 
тілдесім дағдыларына негіз қалайтын сұрақ қоя білу, жауап қайтара алу дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндіктер жасау, т.б. Қайталап оытудың басты мақсаты білім 
алушылардың алдыңғы білімдерін бекітіп, сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді, 
мәтіндерді талапқа сай оқумен қатар, оқығандарының толық мазмұнын, мәнін 
түсініп, түсінгендерін пайдаланып пікір алысуға баулу. 

Білім алушылардың тілін ширатып, дамытуда өлең, жаңылтпаш, жұмбақ 
сияқты оқуға арналған материалдарды пайдаланып, оларды дұрыс оқу қабілеттерін 
қалыптастыруға басымдылық берілді. Мәселен, мұғалім өлеңнің әр жолына 
тоқталып, оның мағынасын жете түсіндіріп отырса, оқушы ол өлеңдерді тез жаттап 
алды. 

Мәтіннен кейінгі жұмыс. Мәтін оқылған соң, білім алушының мәтін 
мазмұнын түсінгенін бақылау мақсатында мынадай интерактивті тәсілдер 
орындалады: сұрақ-жауап жаттығулары, дифференциалды мазмұндау, мәтінге 
жағдаят құру, мәтінге ұқсас әңгіме құру, диалог құру, мәтін мазмұнын кеңейтіп және 
жалғастырып әңгімелеу. Оқылған мәтін жаңа мәтін құруға негіз болады. Көркем 
шығарма мәтіні бойынша хабарлау мәтіні, суреттеу мәтіні, талқылау мәтінін құруға 
болады. «Интервью» жұптағы сұқбаттасушы берілген сұрақтарға байланысты бір-
бірімен ақпарат алмасады, содан кейін кезектесіп алмасқан ақпарттарын басқа 
қатысушыларға айтып береді. «Қисынды тізбек»  бойынша әр курсантқа сөз, сөз 
тіркесі жазылған қағаз таратылады. Мұғалім таратылған қағаз иелеріне қағаздағы 
сөздер бойынша бір-бірімен қатысым арқылы логикалық тізбек құрастыруға 
тапсырма береді. Тізбек құрастырылып болған соң топтағы қатысушылар әрқайсысы 
сөйлемдерін оқып, толық әңгіме мәтінін құрайды. «Рөлдік ойындар нақты қатысым 
әрекеттерін дамытуға, мотивация туғызуға түрткі болуға, ынтымақтастықты 
дамытуға мүмкіндік береді. Ойын-драмалау білім алушылардың бейнелі, мәнерлеп 
сөйлеуін дамытуға көмектеседі» [5, 38 б.]. Курсанттарды оқылымға үйрете отырып 
мәтінге дейінгі, мәтінмен, мәтіннен кейінгі жұмыс түрлерін тиімді пайдалану 
нәтижеге қол жеткізеді. Оқушының тілдік қатысым мен ептілігін дамытып қана 
қоймайды, олардың қиялын, есте сақтау, логикалық ойлау қабілеттерін де ұштайды. 
Сөйлесім әрекетінің оқылым бөлігінде мәтінді меңгергенін тексеру мақсатында тест 
тапсырмалары түрлерін де беруге болады. Бұл мәтінді оқу арқылы қабылдауға, 
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түсінуге, оқу жылдамдығын дамытуға, таныс емес сөздер мен сөз тіркестерінің 
мағынасын әртүрлі белгілеріне қарай таба білуге, контекстік, логикалық түсінуге 
төселдіреді.  

Жазылым – тіл үйренудің лингвистикалық ерекшеліктерін игеруді қажет 
ететін, күрделі тілдік құбылыс. «Жазылым әріптің, сөздің графикалық таңбасы 
арқылы іске асады, жазылымда сөйлесім әрекетінің барлық түрі қатысады, тіл 
үйренуші сөйлемнің мазмұн-мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударады, 
қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, жүйелі болуына тікелей байланысты 
жүзеге асады», - деп тұжырымдалған [3, 41 б.]. Демек, оқушының өз пікірін толық 
жаза білуі, тілдің графикалық, орфографиялық дағдыларын қалыптастыруы, сауатты 
жазуға машықтану. Жазылымды меңгертудегі интерактивті әдістердің бірі – тілдік 
жаттығулар болып табылады. Зерттеушілер тілдік жаттығуларды тілдік және 
қатысымдық деп бөліп көрсетеді: Тілдік жаттығулар тілдік бірліктерді фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық заңдылықтарға сәйкес меңгертуге бағытталады. 
Қатысымдық жаттығуларда берілген сурет бойынша сөйлем, мәтін құрастыру, 
аяқталмаған сөйлемді аяқтап жазу, сөздерді басқа сөздермен алмастыру, орны 
алмасқан сөздерді жүйелі құру сияқта тапсырмалар қамтылады. Тіл үйрету 
барысындағы жаттығулар бір-бірімен байланысты жеңілден ауырға қарай сатылап 
орындалғаны жөн. Жазылымды дамытуға арналған тапсырмалар жүйелі етіп берілсе, 
курсанттың ойын дәлелдей жеткізіп, сауатты жазуға төселдіреді. Сондай-ақ 
жазылымды дамытуға арналған жұмыс түрлеріне берілген тақырыпқа шығарма жазу, 
хат жазу, оқыған материалынан қысқаша аңдатпа жазу, эссе жазу сияқтылары кіреді. 
Қазіргі уақытта күнделікті сабақта аудио, бейне құрылымдарды пайдалану 
айтарлықтай нәтижелер беріп келеді. Эссе бір тақырыпқа байланысты өз ойын 
пайымдап жазу болса, түрлі аудио, бейне таспалар арқылы бейнефильмдер үзіндісіне 
пікірін жазғызу, диктордың оқыған мәтінінен негізгі ойды тауып жазу сияқты 
тапсырмалар арқылы жазылым дағдысын дамытуға болады. Эсседе оқушы белгілі 
тақырып немесе проблемалық сұрақ төңірегінде ойлануға, өз пікірін, қорытындысын 
сауатты жазып шығуға дағдыланады. Жазылым – сөйлесім әрекетінің аса маңызды 
түрі. Жазылым арқылы оқушының жүйелі ойлау дағдылары дамиды. Оқушы ауызша 
тіл мен жазбаша тілдің арасындағы бірлік пен айырмашылықты танумен қатар, ең 
бастысы, мемлекеттікі тілдің түпкі нәтижесі саналатын тілдесім дағдыларын 
қалыптастыруда айтарлықтай маңызға ие болады. Өзге әрекет түрлері секілді 
жазылым да жыл сайын дамытылып отырады. Бұл жұмыстың басты мақсаты – білім 
алушыларды тақтадан, оқулықтан дұрыс көшіріп жазу арқылы сауаттылыққа 
үйретіледі. 

Жыл сайын жазылым әрекетіне біршама жаңа грамматикалық тақырыптардың 
енуі білім алушылардың жазу дағдысына әр түрлі қиындықтар әкеледі. Сұраулық 
шылаулардың жазылу ережелерін мұғалім көрнекілік бойынша жағдаят жасап, оның 
әр сөзге жалғану нормасын үйрете отырып, жазу дағдылары қатарластыра 
меңгертіледі. Тілдесім әрекетіне байланысты «емес» болымсыз шылауының оқылуы 
мен жазылуын білім алушылар санасына көрнекілікпен және күнделікті практикалық 
жолмен жеткізу қолайлы болады. Білім алушылардың дұрыс сөйлем құрап, өз ойын 
жеткізу үшін «дейін» шылауының маңызы жете түсіндіріледі. Ауызша 
түсіндірілгеннен соң «дейін» шылауының қолдану орнын білім алушыларға 
үйретіліп, жазылуын жаттығулар арқылы бекіту тиімді болады. Грамматикада 
«дейін», «шейін» деп берілетін «шейін» шылауын білім алушылардың қабылдауын 
қиындатпау үшін «дейін» деп қана беру қажет, өйткені екеуі де бір мағынаны береді.  

Жоғарыда берілген қатысым түрлері білім алушының еркін тілдік қатынасқа 
түсуіне, танымдық, қатысымдық, сондай-ақ топпен тіл табыса әрекет ету 
қабілеттерінің жетілуіне, қойылған проблемаларды оң шеше алуына, әрбір мәселеге 
деген өз ой-пікірін дұрыс, анық, дәлелді жеткізуіне ықпал етеді. Сонымен қатар әрбір 
оқушы ортақ мақсатқа негізделген әрекеттерді орындау барысында жүзеге асатын 
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тілдік қатынаста, біріншіден, өз мүддесіне сай тілдесімнің мақсаты мен маңызын 
анықтауға, екіншіден сөзінің қисыны мен дәлдігін мөлшерлеуге, үшіншіден пікірін 
дәлелді, дәйекті, түсінікті жеткізуге дағдыланады. Білім алушылардың белгілі бір 
табысқа жетуіне, танымдық қызығушылықтарының дамуына, дүниетанымдық 
көзқарасының қалыптасуына, коммуникативтік мәдениетін тәрбиелеуіне, өзін-өзі 
бағалауына септігін тигізеді, білім алушылардың сабақта ізденуіне, жеке тұлғалық 
қасиеттерінің дамуына, шешімді таңдаудағы еркіндігіне жол ашады, түрлі 
жағдаяттардан жол тауып шығуға үйретеді. Осы мақсаттарға жету үшін сабақтың 
ұйымдастырылуы, әдістері, педагогикалық ұстанымдары дұрыс болуы тиіс. Қазақ 
тілін интерактивті оқыту технологиясының дидактикалық, психологиялық талаптар 
негізінде ұйымдастырылуы мұғалімнің шеберлігіне байланысты.  

Интерактивті оқыту технологиясының моделі: проблемалық шығарма әдістері, 
презентация, пікірталас, топпен жұмыс, миға шабуыл әдісі, сыни тұрғысынан ойлау 
әдісі, викториналар, мини зеттеулер, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, тренинг т.б. 
Инновациялық технологиялар оқытудың интерактивті әдістерін ұтымды қолданумен 
байланысты. Қай әдісті қолдану түрлі себептерге: сабақтың мақсатына, қатысушылар 
мен мұғалімнің тәжірибесіне, олардың талғамына байланысты.  

Қоғамымызда болып жатқан оң өзгерістер білім беру жүйесінде де білімді, 
саналы, қоғамда өз орнын таба білетін тұлға қалыптастыру ісіне деген қатаң талап 
қойып отыр. Әлемдік аренада бәсекелестікке қабілетті мемлекеттің дәрежесіне жету 
үшін, бүгінгі жас ұрпақ зияткерлік құзырлықты, өз бетімен білім алуға қабілетті, 
озық технологияларды жетік меңгерген, жеке тұлға ретінде толық қалыптасқан 
мәдениетті азамат болуы тиіс. Осындай тұлға қалыптастыру үшін алдымен әр 
мұғалім психолог болуы шарт. Өйткені, әр баланың психологиясын жақсы 
білмейінше, оларға білім беру де, дұрыс тәрбие беру де мүмкін емес. Яғни, 
оқушының жеке тұлға ретінде мінезіне, психологиялық ерекшеліктеріне, тұлғалық 
қасиеттеріне, сана-сезіміне, ой-өрісіне де көңіл бөлу қажет. Сонымен қатар 
интерактивті оқыту әдістері арқылы білім алушылардың қазақша сөздік қорын 
молайтып, сөйлеуге, сауатты жазуға дағдыландыру лингвистикалық білім негізінде 
жүргізіледі.  

Әдебиеттер: 
1. Күзекова З.С. Екінші тіл ретінде қазақ тілі оқулығы теориясының 

лингвистикалық негіздері. – Алматы. – 2005. – 200 б. 
2.  Оразбаева Ф. Тілдік қатынас. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 2005. – 272 б. 
3. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі: оқу 

құралы. – Алматы: Print-S, 2005. – 200 б. 
4. Досмаханова Ә.А. Қазақ тілін мультимедиялық бағдарлама арқылы оқыту 

әдістемесі / Педагогика ғылымдарының канд..... авторефераты. – Алматы, 2008. – 
35 б. 

5. Сейтенова С.С. Автомобиль шаруашылығы бөлімінде оқитын 
студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесі: Педагогика ғыл. канд. авторефераты. 
– Алматы, 2006. – 35 б. 

 
Benke A.A. 

THE INTERACTIVE METHODS WHICH ARE USED FOR THE 
FORMATION OF CADETS EDUCATIONAL SKILLS 

The main principles of interactive methods are given in this article. There are 
comprehensively considered the concepts of speaking, writing, audition, reading. The value 
of interactive methods is investigated. Also special attention is paid to pedagogical 
technologies in education. Values are differentiated in studying of language.  

Key words: speaking, writing, audition, reading, innovations, interactive methods of 
training, creativity, studying of language, lesson, collective, cadet, to know, exercises.  
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Бенке А.А. 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В данной статье представлены основные принципы интерактивных методов. 

Разносторонне рассматриваются такие понятия как говорение, письмо, аудирование, 
чтение. Исследуется значение интерактивных методов. Также особое внимание 
уделено педагогическим технологиям в сфере образования. Анализируется значение 
изучения языка.  

Ключевые слова: говорение, письмо, аудирование, чтение, инновация, 
интерактивные методы обучения, творчество, обучать языку, занятия, коллектив, 
курсант, овладевать, упражнения. 
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SMART, AS A NEW APPROACH IN THE EDUCATION SYSTEM 

 
Annotation: The article deals with the concept of smart education and its main 

elements: smart-learning, smart-University, smart-textbook. It describes the prerequisites 
for the implementation of smart-education system and analyzes the factors that affect the 
formation and development of the concept of smart-education. The analysis of tendencies of 
development of the sphere of educational services is given. Three aspects of smart 
education progress are determined: organizational, technological and pedagogical.  

Key words: smart-education, software, e-learning, smart-learning, smart-
University, cloud technologies. 

 
Each era creates its own kind of education so the middle ages created a "labor 

education" - teaching professions directly in the process of labor activity, and the era of 
industrial society has created a class-term system of "academic education" - teaching 
professions in isolation from direct production in special educational institutions. 
"Industrial education" was fully built according to the requirements of production, labor 
market and was focused on the development of various professional Affairs, characteristic 
of the era of knowledge and Executive reproductive activity. 

The current trend in education requires a completely new approach to solving the 
traditional problems of mankind: 

 specific individual; 
 formation of a new culture of knowledge; 
 science, production, education, national health, ecology, habitat, etc.; 
 organizational structure of the society. 
Permanent formation of the existing system of "industrial (class-oriented) education" 

due to the massive introduction of information and software, automated training systems 
that use outdated pedagogical technologies, create the appearance of innovation in 
education, i.e. mass traditional education required reform. 

 Post-industrial civilization should create its own kind of education, using the tools 
of the fifth technological order, and not continue to exploit industrial education under 
various pretexts of its renewal. 

Intensive development of information technologies has led to the fact that "classical" 
e-learning has been replaced by smart-education. The concept of smart-education (smart-
education) is currently associated with a set of concepts, many of which have no 
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unambiguous interpretation. Publications on the topic of smart education appeared just a 
few years ago, and they record the key trends in the development of education, at the same 
time, futurological forecasts of subsequent changes in the educational system were created. 
However, these publications themselves today represent a series of examples of system 
solutions and technologies in the field of education than the paradigm formed. This situation 
creates conceptual and conceptual uncertainty, which does not allow unambiguously refer this or 
that phenomenon to the field of smart education [1]. 

Having studied the state of research in the field of smart education, it can be noted that a 
comprehensive study of its major aspects has not actually been conducted. The very concept of 
"smart education", if we compare it with the concept of "e-learning", is practically not common 
in foreign and Kazakh scientific literature. Having studied some literature, we can say that most 
studies provide specific examples of systems and solutions that relate to the field of smart-
education. Examples of the implementation of various systems in the field of education, which 
implement the paradigm of smart-education, are presented in the works. In some of these works, 
as well as in articles and studies, a number of features that are characteristic of systems that 
comply with the principles of smart education are considered [2]. 

The ability to perform intelligent actions is not the only value of smart education, it 
also represents the external beauty without that is why the concept of smart works so well 
in relation to various gadgets: it shows an idea of the relationship between aesthetics, 
ergonomics and intelligent functions. At the same time, understanding smart-education as 
something "smart", it is expected from them to simulate intelligent behavior. Accordingly, 
the ability to some intelligent functions along with ease of use are expected from smart 
technology. Therefore, it is impossible to identify artificial intelligence systems and smart 
technologies.  

Smart technologies are the "visualization" of intelligent systems, we can say that 
they are born at the intersection of the disciplines of Artificial intelligence and Human-
computer interaction. Consequently, their "intelligence" is subject to the same limitations 
that underlie intelligent systems. One of these limitations is the algorithmic nature of the 
work, which, even when the system is learning (if it is not a neurocomputer system), limits 
its learning pathways. Intelligent systems automate routine actions to find and systematize 
information, but do not perform those spontaneous intellectual functions that require human 
intelligence. They speed up its operation, but not the actions of any smart system require 
proper organizational decisions and non-trivial intelligent procedures, at the same time, 
they contribute to the creation of special organizational structures that become the main 
smart education [3].  

At the new stage of social development, the attention of managers, the public is 
moving from assessing the effectiveness of the development and implementation of 
information and communication technologies (ICT) towards the person creating new 
efficiency through a new information culture. The humanitarian values of society, 
education, economy come to the fore, as only reasonable and appropriate use of ICT can 
change people's lives for the better. 

Smart, as a property that allows you to immediately adapt the object or process to 
changes in the environment, becomes the most popular in modern social development and 
especially education. The formation of a new concept of smart-education is based on the 
achievements of information and communication technologies that allow to achieve new 
economic and social effects in the education system and achieve new efficiency. The 
formation of the concept of smart-education is evidenced by the emergence of regular 
conferences on the subject of smart-education and smart-training [4].  

The influence of human capital is no longer sufficient for the development of 
modern education. It is necessary to change the educational environment itself, not just to 
increase the volume of education of the labor resources, the very content of education, its 
methods, tools and environments should be qualitatively changed, a universal transition to 
SMART education is necessary. 
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Currently, it is becoming the norm to conduct training sessions with students using 
multimedia presentations made by in software packages such as Microsoft Power Point or 
Macromedia (Adobe) Flash. However, along with the usual presentation technologies in the 
sphere of education is penetrated by new, so-called interactive technologies that allow you 
to get away from the presentation in the form of a slide show. A new form of presenting the 
material using the interactive equipment (interactive whiteboards, Smart Boards, interactive 
displays, Sympodium) it is a presentation created by the speaker during his speech is a 
presentation created here and now. On the interactive whiteboards Smart Boards you can 
write a special marker, show training material, make written comments on top of the image 
on the screen. In this case, everything written on the interactive smart Board is transmitted 
to students, stored on magnetic media, printed, sent by e-mail to students absent from the 
classroom. The training material created during the lecture on the smart Board interactive 
Board is recorded by the built-in video recorder and can be repeatedly played. 

There are several technologies to make the Board interactive. One technology – 
sensor resistive, the other – DViT technology of Smart Technologies. It uses special digital 
video cameras located at the corners of the screen. In addition, with the help of a special 
nozzle, you can turn any plasma panel into an interactive Board. Of course, special software 
(Smart Notebook, Bridgit, Synchroneyes) has been created to maximize the implementation 
of all the properties of smart Boards. Each of these programs has its own characteristics. 
Smart Notebook lets you work with text and objects, save information, and turn written text 
into printed text. Bridgit program allows you to easily and quickly make presentations to 
partners around the world, get feedback on your document. Once you highlight the key 
positions of your speech on the common desktop, the program immediately displays all 
your notes on the screens of other participants in the conference in real time. With the help 
of the Synchroneyes software package, the teacher can monitor what students are doing, 
display all their working monitors on the Board, block their monitors, send educational 
material from the interactive whiteboard, for example, a test, to all computers. 

Smart-education consists of accumulated and developed approaches to learning in 
their traditional sense with the use of electronic technologies, but is not limited to them. 
None of the previous approaches used in education did not imply an immediate reaction of 
the learning process to changing conditions in the external environment.  

The concept of smart education implies a comprehensive development of 
educational services including staffing, administrative and legal management, material and 
technical base and pedagogical design. To build a conceptual map, a Central concept is 
chosen, which in this case is smart education. Other concepts included in the concept are 
connected with the system of certain relations with the Central concept. The types of 
communication between concepts can be different.  

Smart education is defined as an educational system that is provided on the basis of 
the Internet, interaction with the environment and the process of training and education for 
the acquisition of necessary knowledge, skills, abilities and competencies. Smart education 
provides an opportunity to take advantage of the global information society to meet their 
educational needs and interests.  

The basic principles of smart-education:  
1. The use of relevant information in the educational program to solve educational 

problems. The speed and volume of information flow is rapidly increasing. In order to 
prepare students to solve practical problems, to work in a real environment, it is necessary 
to Supplement existing educational materials with data coming in real time.  

2. Organization of independent cognitive and research activities of students. This 
principle is key in the training of specialists ready for creative search for solutions to 
professional problems, independent information and research activities.  

3. Implementation of the educational process in a distributed learning environment. 
Today, the educational environment does not end with the territory of the University, or 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

185 
 

outside the distance learning system. The learning process is continuous, comprising 
learning in a professional environment, using the means of professional activity.  

4. Interaction of students with the professional community. Professional 
environment is considered not only as a customer for training, where the student becomes 
an active participant in the learning process, using information and communication 
technologies. 

5. Flexible educational trajectories, individualization of learning. Today, in 
connection with the transition to student-centered learning, students who come to the 
University are well aware of and formulate their need for education. The task of the 
University is to provide educational services in accordance with the needs and individual 
capabilities of the student.  

6. Educational activity requires the provision of great opportunities for students to 
study educational programs and courses, the use of all abilities, knowledge and skills of the 
student, in accordance with the possibilities of health, material and social conditions. 

Due to three aspects of progress in smart-education:  
– technological, suggesting that the main difference is in the technologies used;  
– organizational, assuming that the organization of the educational process 

determines to what kind of education;  
– pedagogical, focused on the form of submission of material, formed skills and 

learning outcomes.  
These types of approaches, in General, correspond to what is convenient to 

designate the concept of "smart-education measurements". This concept is defined as the 
essential aspects of smart-education involved in the formation of its integral system.  

The technological (ICT) dimension of smart education draws attention to the fact 
that the development of technologies in itself inevitably leads to changes in education that 
fall under the concept of smart. These changes are initiated by those who are directly 
involved in the educational process, but does not regulate it and does not create a regulatory 
framework. For example, the use of social networks in the educational process is an 
initiative of teachers and students. No regulation, no "official" inclusion of social networks, 
for example, in the existing LMS (Learning Management System, with the English. 
learning management system) University does not occur. The main feature of the 
technologies on the basis of which smart-training is developing is their interactivity, ability 
to data mining, etc. Another important point is the ability of modern ICT to personalize 
data, create, in fact, a virtual identity of the user, which are focused automatically generated 
as a result of search queries offers, especially in the field of marketing and advertising.  

From a technological point of view, it is easy to distinguish smart education from 
traditional education and somewhat more difficult from e-learning, which also uses ICTs. 
Traditional training involves the process of learning "face to face", includes the use of 
certain multimedia content, but its use is limited. The main characteristics of ICT 
compliance used in smart-learning are compatibility between software developed for 
different operating systems, independence from time and place, mobility, ubiquity, 
continuity, providing easy access to educational information, the autonomy of the teacher 
and the student through the use of mobile devices access to educational information.  

Next, the organizational dimension of smart education. The education system 
includes several main components: educational programs of different levels and directions, 
educational standards and requirements, rules of organization of the educational process, 
which are regulated by the legal framework, forms of organization of training (targeted 
organization of content, teaching tools and methods), successive forms of education, a 
network of educational institutions and scientific organizations that implement educational 
programs of different levels and directions, bodies that manage the education sector, and 
subordinate institutions and organizations, types of educational resources. To create a 
system of smart education, all these components of the education system should be subject 
to the General principles. Special attention should be paid to the management of 
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educational content and educational resources in smart education. E-learning materials will 
be regularly updated and updated by teachers, supplemented with relevant information. 
This means that students can study the relevant material, become professionals who know 
the current level of professional development.  

Both technological and organizational aspects are necessary for the formation of the 
third aspect of smart education, a system of appropriate cognitive competencies, General 
cognitive competence of students, i.e. pedagogical dimension. Automation of certain 
intellectual processes and functions presupposes a special value of what is impossible to 
algorithmize, a unique, non-trivial view of things, the ability to form one's own view in the 
process of communication, etc. 

Smart-education system, which uses in its implementation promising high-tech 
educational technologies, innovative pedagogical solutions and social technologies, as well 
as new information and communication tools fully meet the requirements of post-industrial 
society. 

Thus, the critical problem of education in the creation of a new culture of knowledge 
can be solved on the basis of the development of systems built on smart technologies.  

Today, the world and Kazakhstan have the necessary prerequisites for the successful 
implementation of the smart-education system: 

 created well-focused on solving the problems of smart education, information 
and software; 

 received fairly widespread cloud technology; 
 management systems for the creation of educational resources, such as Moodle, 

have been developed; 
 the Internet has become widespread in recent years. 
These approaches refer to the concept of "measurement smaгt - education".  And it 

is defined as the essential aspects of smagt - education, which are involved in the formation 
of its integral system. 

Technological dimension of information and communication technologies of smagt - 
education draws attention to the fact that the development of technologies anticipates 
changes in the field of education, which are part of the concept of smart. These changes are 
projected by those who participate in the educational process, but do not constitute it and do 
not create a regulatory framework. So today the sphere of educational services 
demonstrates student-centered learning and in accordance with this, some teachers on 
student initiative use social networks in the educational process. That is, the inclusion of 
social networks officially in the existing LMS (Learning Management System, c eng. 
learning management system) of the University is not allowed. The main feature of smart-
learning technologies is their interactivity, the possibility of data mining, as well as the 
ability of modern information and communication technologies to determine the data for 
certain objects, to develop a virtual personality, which are automatically generated as a 
result of search queries offers.   

From a technological point of view, it is easy to distinguish smart education from 
traditional education and somewhat more difficult from e-learning, where information and 
communication technologies are used.  Traditional training is presented as a learning 
process "learning-learner" and includes the use of multimedia content.  The main 
characteristics of compliance of information and communication technologies used in 
smart-learning are to ensure compatibility between the software developed for different 
operating systems, that is, corresponding to the criteria of independence from time and 
place, mobility, ubiquity, continuity, providing easy access to educational information, 
autonomy of the training and the student using mobile devices access to the necessary 
educational information.   A special place is occupied by the management of the content of 
education and educational resources in smart education.  E-learning materials should be 
systematically corrected,updated and supplemented with up-to-date information and 
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relevant data.  This implies that students study the relevant material, become professionals 
who know the current level of development of professional activity.   

Technological, and organizational aspects necessary for the formation of the third 
aspect smaгt education system relevant cognitive competencies, General cognitive 
competence, i.e. pedagogical dimension. Automation of certain intellectual processes and 
functions presupposes a special value of what is impossible to algorithmize, a unique, non-
trivial view of things, the ability to form one's own view in the process of communication, 
etc.  

The system of smagt - education fully meets the requirements of post-industrial 
society and uses promising high-tech educational technologies, innovative pedagogical 
technologies, as well as new information and communication tools in its implementation.  

Thus, the critical problem of education in the creation of a new culture of knowledge 
can be solved on the basis of the development of systems built on smart technologies.   

In the wake of the rapid development of information and communication 
technologies of the end of the last century, the "digital generation" has grown, for which 
smart devices and gadgets using "advanced" technologies are mandatory elements of the 
living space. The transition to a wireless network, the spread of smart terminals, the 
progression of smart devices, the expansion of the mobile office is a new quality of society 
in which the combination of the use of trained people of technical means, services and the 
Internet leads to qualitative changes in the interaction of subjects, allowing to obtain new 
effects: social, economic, educational. 

Many other States have taken a course on the development of smart education today. 
The model of the new smart society implies the creation of an intelligent, high-tech, 
comfortable environment for humans with the help of modern information and 
organizational systems. Every year a person acquires more and more new knowledge, 
which he is no longer able to reproduce without the help of information technology. One of 
the main tasks of education is the formation of a modern education system based on smart 
technologies, the main goal of which is to achieve quality education. 

Through Smart learning, conditions are created for the implementation of the 
UNESCO proclaimed leading principle of education of the XXI century "education for all" 
and "education through life" − "Life Long Learning". Smart training will increase the 
availability of education "always, everywhere and at any time".  

At present, Kazakhstan has formed the basis for the successful implementation of 
the smagt - education system, i.e. well-oriented information and software tools have been 
created, cloud technologies have become widespread enough to speed up the process of 
work and management systems of educational resources, such as Moodle, have been 
developed. 

Smart technologies have great potential to become a priority production technology 
that ensures the economic development of society. A distinctive feature of smart 
technologies is their ability to respond instantly to changes in the environment. In the 
context of dynamically developing technologies and information environment, the number 
of environmental factors and the speed of their change is constantly increasing. Thus, the 
property of "smart" becomes popular in the management of many processes and systems, 
including education. The need to form the concept of smart education is confirmed by the 
development of ICT and the educational environment, transformations in society. At the 
moment, there is a growing gap between the potential use of ICT, the willingness of 
students to use ICT in the educational process, and their implementation in vocational 
education. Technological, economic and social factors determine the need to create the 
concept of smart education [5]. 

A key element of the concept of smart education is smart learning, which is 
impossible without the accumulated experience of e-learning. The main task of smart 
learning is to create conditions for obtaining new efficiency in the educational process. 
New efficiency is achieved by students studying the University program, teachers and the 
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University as a whole. The use of smart-learning requires an integrated approach, including 
an organizational approach, technological and pedagogical. Smart learning is based on the 
strategic decision of the management to create and support the conditions for the 
development of smart learning, which is provided by the adoption of the University strategy 
or roadmap. The technological approach should solve the problems of interaction between 
the participants of the educational process, both in the educational environment and 
beyond. The pedagogical approach will ensure the reasonable use of teaching tools and 
technologies to achieve new efficiency by students and teachers. New efficiency achieved 
by students may include integration into the professional community, the competence of 
innovative project activities, practice-oriented competence.  

The development of the concept of smart education corresponds to the development 
of a new technological paradigm. In many countries, universities and education authorities 
have paid attention to the opportunities in education and now the concept of smart 
education has already begun to develop, also in Kazakhstan. 
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SMART, КАК НОВЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается понятие smart-образования и ее основные элементы: 

smart-университет, smart-обучение, smart-учебник. Описываются предпосылки 
реализации системы smart-образования и анализируются факторы, которые влияют 
на формирование и развитие концепции smart-образования. Обусловлены три аспекта 
прогресса smart-образования: организационный, технологический и педагогический.  

Ключевые слова: smart-образование, программные средства, электронное 
обучение, smart-обучение, smart-университет, облачные технологии. 

 
Жаксылыкова Г.А. 

SMART – БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА ТӘСІЛ РЕТІНДЕ 
Мақалада smart-білім беру ұғымы және оның негізгі элементтері 

қарастырылады: smart-оқыту, smart-университет, smart-оқулық. Smart-білім беру 
жүйесін іске асырудың алғышарттары сипатталады және smart-білім беру 
тұжырымдамасын қалыптастыруға және дамытуға әсер ететін факторлар талданады. 
Smart-білім беру прогресінің үш аспектісі: ұйымдастырушылық, технологиялық және 
педагогикалық.  

Тірек сөздер: smart-білім беру, бағдарламалық құралдар, электрондық оқыту, 
smart-оқыту, smart-университет, ,бұлтты технологиялар. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ Я-

КОНЦЕПЦИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация. В данной статье приводится сопоставление понятий 

«самосознание» и «Я-концепция», также в ней уточнена характеристика «Я-
концепции»: установлены ведущие элементы ее структуры, представлена 
характеристика каждого компонента, выделена типология. Здесь приводятся 
факторы, способствующие развитию Я-концепции и гендерной идентичности, 
которые являются составляющими гендерной идентичности, отражены взгляды 
отечественных и зарубежных исследователей на проблему гендерной 
идентичности. Конечным результатом проведенного анализа литературных 
источников стала созданная нами модель гендерной идентичности в структуре Я-
концепции в юношеском возрасте.  

Ключевые слова: Я-концепция, самосознание, Я-образ, гендерная 
идентичность, гендерное самосознание, модель гендерной идентичности в 
структуре Я-концепции. 

 
Я-концепция как самостоятельное психологическое явление имплицитно 

встроено в другой психологический феномен – самосознание. Самосознание 
представляет собой одно из важнейших явлений психики. На сегодняшний день в 
интерпретации этого феномена отсутствует концептуальное единство, причиной 
этому служит как сложность самого явления, так и трудности обобщения и 
приведения к единому знаменателю существующих научных концепций, 
посвященных самосознанию. Тем не менее, большинство исследователей под этим 
феноменом понимают совокупность психических процессов, посредством которых 
индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, самосознание здесь 
выступает как структура, определяющая личность и ее развитие. 

Хочется отметить, что самосознание – это, прежде всего процесс, с помощью 
которого человек познает себя и относится к самому себе, оно характеризуется также 
своим продуктом – представлением о себе, Я-образом или Я-концепцией (следует 
отметить, что представление о себе, «Я-образ», «Я-концепция» в данном контексте 
используются как синонимы) [1]. 

В современных концепциях психологи описывают самосознание с трех 
различных сторон:  

1. Самосознание – как осознание своей личности, своей индивидуальности 
(П.С. Гуревич, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков).  

2. Самосознание – как осознанное отношение человека к своим мыслям, 
потребностям, влечениям, мотивам, переживаниям; а также как оценка своих 
субъективных возможностей и способностей (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,                                
В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Мещеряков).  

3. Самосознание – как основа формирования умственной активности и 
самостоятельности; целесообразных действий и поступков (В.Н. Копорулинс 
соавторстве с В.Е. Россоха, В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь) [2].  

История экспериментальных исследований самосознания и   Я-концепции 
берет свое начало в первой половине ХХ века. Она раскрывается в трудах                        
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  С.Л. Рубинштейна, И.М. Сеченова. Во второй 
половине ХХ века теория самосознания пополнилась новыми концепциями                  
(П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова, В.С. Мерлин, В.С. Мухина, И.С. Кон, В.Г. Маралов и 
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В.А. Ситаров, В.В. Столин); были разработаны психодиагностические методики, 
позволяющие исследовать не только отдельные стороны, но и самосознание в целом: 
проективный метод депривации структурных звеньев самосознания В.С. Мухиной, 
К.А. Хвостова; опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, методика «Три оценки»              
А.И. Липкиной, методика исследования самооценки Т.Дембо – С.Я. Рубинштейн [3]. 

А уже в ХХI в. самосознание стали изучать с учетом специфики возраста его 
субъекта, чаще всего подобного рода исследования затрагивают дошкольный                     
(Н.Л. Белопольская), младший школьный (Е.Н. Лебеденко), подростковый (В.С. 
Мухина, О.В. Селезнева) и юношеский (В.И. Моросанова и Е.А. Аронова) возраст [3, 
с. 97].  

И в российской, и в зарубежной психологической литературе существует 
множество терминов, которые отождествляют с понятием «самосознание»: Я-
концепция, образ Я, идентичность, персонификация, самость, Я и т.д., в частности, в 
работах  В.С. Агапова, И.В. Барышниковой, С.Т. Джанерьян, А.В. Иващенко, О.В. 
Селезневой отмечается нетождественность этих понятий, описывается их специфика, 
предпринимаются попытки разностороннего анализа для более правильного 
оперирования ими. Большая часть концепций самосознания у зарубежных 
исследователей затрагивает лишь какой-либо отдельный элемент, сторону 
самосознания: особенности осознания себя в определенные периоды онтогенеза 
(А.Валлон, Г.Олпорт, Н.Ньюкомб), динамику интернализации (О.Кернберг), 
становление образа самого себя или другого человека и значимость для развития Я 
предъюношеского возраста (Г.С. Салливан), общение ребенка со взрослыми и 
другими детьми и формирование на этой основе представления о себе,                         
Я-концепции, идентичности (К.Роджерс, Э.Эриксон, McGuire и Padawar-Singer). 

Значительный вклад в разработку проблем этнокультурной детерминации 
развития личности и Я-концепции внесли казахстанские психологи К.Б. Жарикбаева, 
А.Т. Мамеева, А.М. Ким [4].  

В нашем исследовании, Я-концепция, определяется как личностное 
образование, благодаря которому человек способен не только сознательно 
воспринимать воздействия окружающей среды, но и определять меру и характер 
собственной активности, направленной на овладение социальным опытом 
деятельности и поведения (по О.В. Селезневой).  

Согласно представлениям современных исследователей  «Я-концепция» 
включает: 1) когнитивную, 2) оценочную и  3) поведенческую составляющие [5]: 

1) Когнитивная составляющая – это знания и представления о себе (о своих 
физических свойствах, способностях, качествах и пр.) – «Я-образ». «Психологически 
«Я-образ» формируется с эмоционального отношения к людям и с изъявления своей 
воли, которая выступает как конкретная потребность ребенка». «Я – образ» 
включает: «Я-реальное» (какой я на самом деле); «Я-идеальное» (каким я хотел бы 
быть); «Я-зеркальное» (как меня воспринимают другие), человек стремится 
приблизить реальное «Я» к идеальному [5, с. 46]. 

2) Оценочная составляющая выражает отношение человека к себе в целом и к 
своим отдельным качествам, это отношение проявляется в форме непосредственной 
эмоциональной реакции или оценочного суждения. Адекватное отношение к себе 
выступает в форме самоуважения, гордости, требовательности к себе, совести, 
чувства долга и выражается в самооценке, которая  может быть адекватной или 
неадекватной, которая в свою очередь, может быть завышенной или заниженной. 
Желаемая самооценка называется уровнем притязаний, проявляющийся в трудности 
целей, задач, которые человек выбирает, и повышается при успехе деятельности. Для 
полноценного самочувствия человеку необходимо самоуважение [5, с. 51].  
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Согласно У.Джеймсу самоуважение находится в прямой зависимости от 
успеха и в обратной – от уровня притязаний. При отсутствии успеха человек 
вынужден снижать уровень притязаний. 

3) Поведенческая составляющая – саморегулирование поведения личности. 
Адекватные когнитивная и оценочная составляющие формируют и адекватное 
поведение. Саморегуляция поведения имеет две формы: управление конкретным 
поведением и планирование, которое является основой самовоспитания [5, с. 54].  

В структуре самосознания Л.Д. Столяренко выделяет 4 уровня [6]: 
- непосредственно-чувственный уровень – самоощущение, самопереживание 

психосоматических процессов в организме и собственных желаний, переживаний, 
состояний психики, в результате достигается простейшая самоидентификация 
личности;  

- целостно-образный, личностный уровень – осознание себя как деятельного 
начала, проявляется как самопереживание, самоактуализация, отрицательная и 
положительная идентификация и поддержание аутоидентичности своего «Я»; 

-  рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень – осознание 
личностью содержания собственных мыслительных процессов личности, в 
результате возможно самонаблюдение, самоосмысление, самоанализ, саморефлексия; 

- целенаправленно-деятельный уровень – своеобразный синтез трех 
рассмотренных уровней, в результате выполняются регулятивно-поведенческие и 
мотивационные функции через многочисленные формы самоконтроля, 
самоорганизации, саморегламентации, самовоспитания, самоусовершенствования, 
самооценки, самокритики, самопознания, самовыражения. 

Информационное наполнение структур самосознания связано с двумя 
механизмами его деятельности: уподоблением, отождествлением себя с кем-то или 
чем-то («самоидентификация») и интеллектуальным анализом своего «Я» (рефлексия 
и саморефлексия). Главная функция самосознания – сделать доступными для 
человека мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он 
есть на самом деле, оценить себя. Если оценка окажется неудовлетворительной, 
человек может заняться либо самосовершенствованием, либо при помощи защитных 
механизмов устранить из сознания эти неприятные сведения. 

Широкий анализ позволил определить, что Я-концепция представляет собой 
динамическую систему самоустановок, которая имеет структуру установки и, 
соответственно, имеет когнитивный, аффективный и деятельностный компоненты, 
взаимосвязанные и взаимообусловленные. Когнитивная и аффективная компоненты 
состоят из 3 модальностей: представление о себе реальном, представление о себе 
желательном, и представление о себе глазами других людей. Каждая из этих 
модальностей в свою очередь имеет 4 стороны: физическую, умственную, 
эмоциональную и социальную. Взаимодействие названных структур обусловливает 
поведение индивида, влияющее, в свою очередь, на актуальное их состояние. 
Функционирование всей этой структуры в целом обусловливает самоосознание 
индивида [7]. 

Формирование Я-концепции складывается на основе индивидуальных 
особенностей личности, а также под действием механизма взаимного общения. Но на 
первых порах практически любые социальные контакты оказывают на него 
формирующее воздействие. Однако с момента своего зарождения Я-концепция сама 
становится активным началом, важным фактором в интерпретации опыта. Она 
объединяет все знания человека о себе и то, как он оценивает себя. Она существует 
не только на осознаваемом, но и на неосознаваемом уровне, отражая неосознанные, 
представленные только в переживании установки человека по отношению к себе. 
Изучение специфики Я-концепции и самосознания представляет особый интерес в 
подростково-юношеском возрасте [7, с. 107]. 
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По мнению известного российского психолога, Л.С. Выготского, самосознание 
есть последняя и самая верхняя из всех перестроек, которым подвергается 
психология подростка. Подростково-юношеский возраст является одним из самых 
сложных и трудных этапов в жизни человека. Данный период представляет собой 
этап становления личности и является сензитивным для развития самосознания и 
формирования  Я-концепции, в это время происходит усложнение структуры образа 
Я, дифференциация содержания представления о себе, изменение самооценки, рост 
критичного отношения к себе [8]. 

Я-концепция как новый уровень самосознания – центральное новообразование 
старшего подросткового и юношеского возраста. Формирование нового уровня 
самосознания характеризуется появлением потребности в познании себя как 
личности, своих возможностей и особенностей, своего сходства с другими людьми и 
своей уникальности. Человек начинает целенаправленно думать о себе, как о 
личности. «Сознание, а тем более самосознание человека, осознание им своего «Я» – 
существеннейшее проявление личности», не случайно подростковый и юношеский 
возраст называют возрастом второго рождения личности, наиболее важными 
отличительными признаками подросткового периода являются фундаментальные 
изменения в сфере самосознания, которые имеют кардинальное значение для всего 
последующего развития и становления подростка как личности [9]. 

 Именно в этот период, согласно мнению одного из крупнейших 
отечественных психологов Б.Г. Ананьева, сознание, пройдя через многие объекты 
отношений, само становится объектом самосознания и, завершая структуру 
характера, обеспечивает его целостность, способствует образованию и стабилизации 
личности [9, с. 48].  

Проанализировав отечественные и зарубежные подходы возрастной 
периодизации психического развития (Выготский, Фельдштейн, Эльконин, Эриксон, 
Шаповаленко), можно заключить, что верхние возрастные границы подросткового 
периода развития соответствуют 16–17 годам, а начало юности приходится на 17–18 
лет [9, с. 63].  

По мнению Е.Л. Солдатовой и М.М. Смирнягиной, в нормативном кризисе 
перехода к юности происходит интериоризация качеств, соответствующих новым 
возрастным задачам личностного самоопределения, латентно сформировавшихся в 
предшествующем возрастном этапе (подростковом возрасте), и формируется 
структура эго-идентичности. Самосознание, являясь ядерной личностной структурой, 
оказывает регулирующее влияние на все стороны жизнедеятельности человека                
(Б.Д. Ананьев, Л.И. Божович, У.Джеймс, И.С. Кон, Т.Мак Партланд, К.Хорни,                  
Л.С. Рубинштейн, В.С. Мерлин, А.Г. Столин, И.И. Чеснокова) [10].  

   В период юности, личность выходит на рубеж относительной зрелости, в 
данный период завершаются ее первая социализация, безудержное развитие и рост 
организма. Самоопределяясь и утверждаясь в мировоззрении, стремясь к 
индивидуальной неповторимости, девушки и юноши проявляют более высокий, в 
сравнении с подростковым возрастом, уровень коммуникативности, учебной 
деятельности, в своем видении будущего согласовывают отдаленную и близкую 
перспективы, зачастую испытывая кризис идентичности. В ранней юности 
происходит постепенная смена «предметных» компонентов Я-концепции, в частности, 
соотношение телесных и морально-психологических компонентов своего «Я», так юноша 
привыкает к своей внешности, формирует относительно устойчивый образ своего тела, 
принимает свою внешность и соответственно стабилизирует связанный с ней уровень 
притязаний [11]. 

Постепенно на первый план выступают теперь другие свойства «Я» - 
умственные способности, волевые и моральные качества, от которых зависит 
успешность деятельности и отношения с окружающими. Однако с изменением 
содержания образа Я существенно меняется степень значимости отдельных его 
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компонентов, на которых личность сосредоточивает внимание. В ранней юности 
масштаб самооценок заметно укрупняется: «внутренние» качества осознаются позже 
«внешних», зато старшие придают им большее значение, повышение степени 
осознанности своих переживаний нередко сопровождается также 
гипертрофированным вниманием к себе, эгоцентризмом [11, с. 78]. 

Исследователь В.Ф. Сафин, характеризует это существенное различие во 
взгляде на себя подростков и юношей следующим образом: подросток ориентирован, 
прежде всего, на поиск ответа, «каков он среди других, насколько он похож на них», 
юноша – «каков он в глазах окружающих, насколько он отличается от других и 
насколько он похож или близок к своему идеалу». В то же время, В.А. Алексеев 
подчеркивает, что подросток – это «личность для других», в то время как юноша – 
«личность для себя», а в теоретическом исследовании И.И. Чесноковой, указывается 
на наличие двух уровней самопознания: низшего – «Я и другой человек» и высшего 
«Я и Я»; специфика второго выражается в попытке соотнесения своего поведения «с 
той мотивацией, которую он реализует и которая его детерминирует» [12]. 

Переход от подросткового к юношескому возрасту обуславливается сменой 
внутренней позиции: устремленность в будущее становится основной 
направленностью личности и проблема выбора профессии, дальнейшего жизненного 
пути находится в центре внимания интересов и планов. Социальная ситуация развития в 
период юности характеризуется окончательным преодолением свойственной 
предшествующим этапам онтогенеза зависимости от взрослых и утверждением 
самостоятельности личности. В отношениях со сверстниками при сохранении большой 
роли коллективно-групповых форм общения нарастает значение индивидуальных 
контактов и привязанностей. Ориентация на сверстников сменяется повышенным 
стремлением к самореализации и индивидуальности. Ведущей деятельностью становится 
учебно-профессиональная деятельность,  реализующая профессиональные и личностные 
устремления юношей и девушек [13]. 

Ведущее место занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 
приобретают личностный смысл и становятся значимыми. Юноша становится субъектом 
своих физических и психических состояний, действий и процессов,  поведения и 
деятельности (в том числе учебной) [14].  

Период юности - это период самоопределения. Самоопределение - социальное,  
личностное, профессиональное - составляет основную задачу и центральное 
личностное новообразование юношеского возраста. Характерное приобретение 
ранней юности - формирование жизненных планов. Жизненный план как 
совокупность намерений постепенно становится жизненной программой, предметом 
размышлений оказывается не только конечный результат, но и способы его 
достижения [14, с. 276]. 

В периодизации В.И. Слободчикова юношескому возрасту соответствует 
индивидуализация – этап в духовной жизни человека, связанный с определением 
своей самобытности и уникальности. Центральной проблемой молодого человека 
является нахождение индивидуального, собственного отношения к социальной 
реальности, к своей культуре и к своему времени. С началом ступени 
индивидуализации связана рефлексия всех своих способностей [15]. 

В теории Э.Эриксона юность характеризуется появлением чувства 
идентичности – неповторимости, индивидуальности, непохожести на других, в 
отрицательном же варианте возникает диффузное, расплывчатое «Я», ролевая и 
личностная неопределенность. Так, развитие в юношеском возрасте определяется 
задачами формирования мировоззрения, жизненных планов, определения места 
собственной личности в мире и в профессии, реализации потребности в понимании и 
самораскрытии [16]. 
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Известный психолог М.Кле, определила зоны и основные задачи развития в 
юношеском возрасте следующим образом:  

- пубертатное развитие (необходимость реконструкции телесного образа «Я» и 
построение мужской или женской «родовой» идентичности; постепенный переход к 
взрослой сексуальности;  

- когнитивное развитие (развитием способности к абстрактному мышлению и 
расширением временной перспективы);  

- преобразования социализации (освобождение от родительской опеки; постепенное 
вхождение в группу сверстников, требующих установления отношений конкуренции и 
сотрудничества с партнерами обоих полов);  

- становление идентичности (осознание временной протяженности собственного 
«Я»; осознание себе как отличного от интериоризированных родительских образов;  

- осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность личности [17]. 
В психолого-педагогической науке гендерная  идентичность рассматривается как 

элемент общей структуры Я-концепции, так, Л.Н. Ожигова определяет ее как результат 
«сложного взаимодействия организмических, социальных и психологических (собственно 
личностных) факторов, при котором по мере становления и реализации гендерной 
идентичности усиливается регулирующая и смыслообразующая роль самой личности». 
Динамический аспект гендерной идентичности, по мнению Л.Н. Ожиговой, определяется 
тем, что достижение личностью внутренней согласованности, ее самоактуализация и 
внешнее подтверждение гендерной идентичности выступают в качестве смысловых 
механизмов, обеспечивающих преобразование внешних гендерных норм, образцов и ролей 
в индивидуализированный опыт личности и реализацию гендерной идентичности личности 
[18].  

По мнению исследователей, юношеский возраст – период фундаментальных 
изменений,  когда предметом осознания и освоения для человека становятся новые 
стороны действительности. Организм юноши претерпевает глубокие изменения; интеллект 
преобразуется под влиянием изменения отношения к реальности; в социальном плане,  с 
одной стороны, происходит освобождение от родительской опеки, с другой –  освоение 
новых отношений со сверстниками; и, наконец, развивается особая субъективная 
реальность – самосознание.  

Таким образом, мы определили, что Я-концепция – это совокупность представлений 
человека о самом себе, о том, какими качествами и характеристиками он обладает, она 
возникает постепенно, в процессе социального взаимодействия и самопознания, 
сплавляется из множества частных образов своего Я и дает человеку ощущение 
самотождественности и идентичности. Я-концепция включает в себя подструктуры 
(реальное Я, идеальное Я, зеркальное Я) и компоненты (когнитивный, эмоционально-
ценностный, поведенческий). Существуют также факторы, которые способствуют 
развитию  Я-концепции и гендерной идентичности, они включают в себя: ожидания и 
представления родителей; опыт, полученный в образовании; особенности этнокультурной 
среды; влияние социума; специфику содержания СМИ и другие. Совокупность этих 
составляющих определяют гендерное  самосознание. 

Элементами гендерного самосознания выступают, помимо гендерной 
идентичности, представления о собственном соответствии моделям феминности и 
маскулинности, оценка подобного соответствия и готовность поступать в плане создания 
собственной модели поведения. Оно включает в себя: осознание своего тела как тела 
человека определенного пола; осознание себя, своей личности, своего жизненного пути как 
представителя определенного пола; знания гендерных стереотипов и ролей; представления 
о своих гендерных стереотипах, статусах и ролях; представления о сексуальном поведении; 
осознание своего соответствия гендерным представлениям, стереотипам, ролям. 

Проанализировав литературные источники, теории и концепции отечественных и 
зарубежных авторов и определив, что гендерная идентичность является структурным 
компонентом такого широкого понятия, как Я-концепция, нами была создана модель 
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гендерной идентичности в структуре Я – концепции в юношеском возрасте, которая 
представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Модель гендерной идентичности в структуре Я-концепции в 
юношеском возрасте 

 
Анализируя модель, по нашему мнению, Я-концепция, понимается как 

совокупность установок на себя, и включает такие подструктуры, как реальное Я, 
идеальное Я, зеркальное Я. Помимо этого, она включает в себя непосредственно 
сами знания и убеждения человека (когнитивный компонент, или образ Я); его 
переживания в связи с этим (эмоционально-ценностный компонент, или самооценка); 
и то, как он ведет себя в действительности (поведенческий компонент), при этом 
гендерная  идентичность является подструктурой Я - концепции. Также мы выявили 
факторы, которые способствуют развитию  Я-концепции и гендерной идентичности, 
они включают в себя: ожидания и представления родителей; опыт, полученный в 
образовании; особенности этнокультурной среды; влияние социума; специфику 
содержания СМИ и другие. Совокупность составляющих, компонентов Я-концепции 

Гендерное самосознание включает в себя: 
- Осознание своего тела как тела человека определенного пола; 
- Осознание себя, своей личности, своего жизненного пути как представителя 
определенного пола; 
- Знания гендерных стереотипов и ролей; 
- Представления о своих гендерных стереотипах, статусах и ролях; 
- Представления о сексуальном поведении; 
- Осознание своего соответствия гендерным представлениям, стереотипам, ролям. 

 

Компоненты Я-концепции: 
1.Когнитивный – представление индивида о самом себе; 
2.Эмоционально–волевой – эмоциональная оценка образа Я; 
3.Поведенческий – поведенческие реакции, вызванные знаниями о себе и отношением к себе. 

Зеркальное Я – 
представление о том, 
каким индивида 
воспринимают 
окружающие. 

 

Идеальное Я – 
представление о том, 
каким индивид хотел 
быть; 

 

Реальное Я –  
представление о том, 

каков индивид на самом 
деле; 

Я-концепция как совокупность 
установок на себя 

1.Ожидания и представления родителей; 
2.Особенности этнокультурной среды; 
3.Опыт, полученный в образовании; 
4.Влияние социума; 
5.Специфика содержания СМИ и др. 

 

Факторы становления Я-концепции и гендерной идентичности: 
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и факторов становления Я-концепции и гендерной идентичности преобразуются в 
такое сложное понятие, как гендерное самосознание.  
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Панищева О.А. 
ЖАСТАРДАҒЫ МЕН-ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ҚҰРЫЛЫМДАҒЫ 

ГЕНДЕРЛІК СӘЙКЕСТІЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Бұл мақалада «сана-сезім» және «мен-концепция» ұғымдарын салыстыру 

келтіріледі, сондай-ақ онда "мен-концепция" сипаттамасы нақтыланды: оның 
құрылымының жетекші элементтері орнатылған, әрбір компоненттің сипаттамасы 
берілген, типология бөлінген. Мұнда мен-тұжырымдаманың және гендерлік 
бірегейліктің дамуына ықпал ететін факторлар келтіріледі, олар гендерлік 
бірегейліктің құрамдас бөлігі болып табылады, отандық және шетелдік 
зерттеушілердің гендерлік бірегейліктің проблемасына көзқарастары көрсетілген. 
Әдеби дереккөздерге жүргізілген талдаудың түпкі нәтижесі мен-жасөспірімдік 
жастағы концепция құрылымында біз құрған гендерлік бірегейліктің моделі болды. 

Тірек сөздер: Мен-тұжырымдама, сана-сезім, Мен бейне, гендерлік 
сәйкестілік, гендерлік сана-сезім, жасөспірімдердің өзіндік тұжырымдамасы 
құрылымында гендерлік сәйкестендіру үлгісі. 

 
Panischeva O.A. 

FEATURES OF GENDER IDENTITY IN THE STRUCTURE OF I-
CONCEPT IN YOUNG AGE 

This article provides a comparison of the concepts of «self-consciousness» and «I-
concept», it also clarifies the characteristic of "I-concept": the leading elements of its 
structure are established, the characteristic of each component is presented, the typology is 
highlighted. Here are factors contributing to the development of self-concept and gender 
identity, which are components of gender identity, reflects the views of domestic and 
foreign researchers on the problem of gender identity. The end result of the analysis of 
literary sources was the model of gender identity that we created in the structure of self-
concept in adolescence. 

Keywords: I-concept, self-awareness, I-image, gender identity, gender identity, 
model of gender identity in the structure of I-concept. 
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 БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ   КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕРГЕ ӘСЕРІ  
 
 Аңдатпа. Мақалада эстетикалық тәрбие мен көркемдік тәрбиенің бір-біріне 

ықпалы. Көркемдік тәрбиені ұйымдастыру жолдарын шешу мәселесі 
қарастырылды.  Бейнелеу өнерінің шығармашылық іс-әрекетке үйрету мен 
көркемдік түйсінудің тәрбиеде алатын орны және арақатынасы. Бейнелеу өнері 
мен көркемдік тәрбиенің қазіргі жағдайы.  

Тірек сөздер: Бейнелу өнері, тұлғаның өзіндік құндылығы, өнер 
шығармасының көркемдік құндылық қасиеті, бояу түсі реңдерінің әдемілік қасиеті, 
форманың әртүрлілігі мен мазмұн тереңдігі, өнердің жекелік және табиғи қасиеті.  

 
Алдымен бейнелу өнерінің табиғи сипатына байланысты қалыптасқан реализм 

түсінігіне тоқталайық. Бұл түсінік бұрынғы мектеп және жоғары көркем оқу 
орындарында жетекші орын алып келді. Дегенмен  реализмнің күнделікті 
қолданыстағы түсінігі мен оның гносеологиялық және генезистік болмысы басқа 
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көркем бағыттардың арасында орнын анықтауда, әліде болса салыстыра 
талдауды,толығырақ қарастыруды қажет етеді. 

Өнер тарихында реализмнің бастапқы ұғымы мен табиғатын біз Жоғарғы тас 
дәуірі кезеңінен бері қарай дамытамыз. Бұл кезең өнері қуатты және өміршең 
болатын. Одан кейінгі Ежелгі Қосөзен өңірі, Мысыр, Қытай, Жапон, Үнді секілді 
елдердің ішкі мәдениетіндегі ұлттық ерекшелік пен реализм арақатынасындағы 
көркемдік реңдер де  әлемдік мәдениет тарихы үшін көкейкесті мәселелерінің бірі.  
Дегенмен біз кеңес үкіметі тұсында  Қазақстанның бейнелеу өнерінің сапалық 
сипатына ерекше із  қалдырған  « еуропалық классикалық реализм » генезисіне әдейі 
тоқталғанымыз жөн.  

Антик кезеңінде – Ежелгі Грекия мен Рим дәуірінде – қалыптасқан бейнелеу 
принциптерінен кейін Қайта өрлеу дәуірінде адам тұлғасын, нәрселерді және 
кеңістіктегі тереңдікті бейнелеу барысында оптика, сызықтық перспектива, 
пропорциялық қатынас, пластикалық икемділік заңдылықтары жөніндегі канондық 
ережелері негізінде еуропалық үлгідегі классикалық реалистік бейнелеу өнері 
қалыптасты. Ал, ХVІІ ғасырдан бастап, яғни жаңа кезеңде, суретшілер тақырып, 
сюжет, жанр, мазмұн ауқымын кеңейте түсіп, заманына сай, өз қоғамына тән 
шыншыл шығармаларды осы классикалық үлгіде немесе бояу мен форманың бай 
пластикалық мүмкіндіктеріне сүйене отырып бәрібір реализм түсінігіне сәйкес 
келетін жаңа сипатта сомдады. Біз айтып отырған «кәсіби бейнелеу өнері» деген 
түсініктің принциптік позициясы осы көз қарастан туындайды.  

Бір қызығы, Батыста, кейде өзімізде де Қайта өркендеу кезеңінде сызықтық 
перспектива мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып, екі өлшемді жазықтық бетінде 
үшінші өлшем – тереңдік иллюзиясын жасай білген Батыс Еуропа өнері Шығысты 
артта қалдырды деп есептеді [1, 145-147 б.]. 

Шынында да ХV – ХVІ ғасырларда, әсіресе, Италия, Нидерланд, Германия 
елдерінде суретшілер математика, геометрия, физика, оптика, химия (бояу алу) 
саласындағы жетістіктерді, ғылыми жаңалықтарды бейнелеу өнерінің көркемдік 
сапасын шындауда шеберлікпен ұштастыра білді. 

Бірақ бейнелеу өнері рационалды критерийлермен ғана анықталса, оған 
берілетін баға да  сыңаржақты болар еді.Сондықтан да ғылым, негізінен, 
рациональды ұғымдарға, өнер иррационалды бастауларға бағынады деп айта аламыз. 
Әрине, иррационалды бастаулардың негізінде рационалдылық, интуициялық 
мәдениет, тәжірибе, білім тәрбиелері жататыны сөзсіз. Осының негізінде олар 
иррационалды шығармашылық серпіліске түрткі бола алады.Себебі тақыр жерге шөп 
өспейтіні секілді, ішкі мәдениет те тәрбиеленетін процесс.Сол секілді ішкі рухани 
бастаулармен, эмоцияның, темпераменттің екпінді күшімен қуаттанбаған өнер 
ешқандай адамның жүрегіне жетіп, сезіміне әсер ете алмайды.Өнер үшін алдын ала 
дайындалған рецепті жоқ.  

 «Өнер» - мәдениеттің айнасы деп   бекер айтылмаған. Ол мәдениеттің жаны 
және оның өзіндік танымының түрі. Сұлулық заңы бойынша адамның дүниені игеру 
барысында әдеби мәтіндерге, мүсінге, сәулет туындыларына, суреттерге, әуенге, биге 
және тағы сол сияқты негіздегі өнер түрлері қалыптасады.Өнер деп адамның рухани 
болмысына, сезіміне, эмоциясына әсер етіп, оны толғандыратын суреткер қолынан 
шыққан шығармашылық үлгісін айтамыз. Өнер, яғни адами ақиқат, 
адамдандырылған «екінші әлем». Өнер, көркем бейне және жасампаздық тікелей 
әлеуметтік адам тұлғасымен байланысты категориялар. Өнерде үйлесімділік ретінде 
танылған кемелділік бейнесі жасалады. Өнер арқылы адамның әмбебаптылығы 
ашылады. Өнер адамның шексіз болмыстық сұрақтарына жауап табуға талпыныс 
барысында гуманистік принциптерді қалыптастырады. 

Нәтижесінде, өнер тек белгілі бір қоғамның даму нәтижелерін көрнекілеп қана 
қоймай, сонымен қатар, әлеуметтік-рухани өмірдің күйіне әсер ететіндігін білдіреді. 
Әсемдік, әдемілік, сұлулық сынды бірдеңгейлік ұғымдар мазмұнына негізделген өнер 
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туындысы үшін адам мен қоғамнің еркіндік туралы түсінігінің мәні зор. Өнерді көп 
ойшылдар адамдардың  өз ләззаты, өз рахаты өзінде, еш нәрсеге тәуелсіз 
«мақсатсыз»  мақсат көздегіштік  деп  анықтаған.  Бірақ,  бұл сипаттамалардан өнерді 
беталды, тізгінсіз әрекеті деп түсінуге болмайды. Бұл тұста таза өнер мен кәсіпті 
өнерді ажырата білген абзал. 

Мысалы, неміс философы И.Кант таза өнер мен кәсіпті өнерді ажыратып 
қарастырды да, біріншісін – еркін өнері, екіншісін – табыс үшін жасалатын өнер 
дейді.  Кант бұл жерде еркін өнер деп  адамның өзінің  рухани  болмысынан  шыққан 
образды  шешімдерімен байланысты өнерді айтып отыр. Ал табыс үшін, сауда-
саттық мақсатында жасалған өнер өзіне емес, өзгеге ұнау үшін, сатып алушы 
талғамына,  сұранысына  ыңғайластырып жасалынады. 

Өнердің жекелеген түрлерін және олардың бір-бірінен ерекшеліктерін білу, 
ажырату адамзатты көне заман бері толғандырып келеді.  Рухани мәдениетіміздің 
зерттелу тарихын дәл мына уақыттан басталды  деп  басып айту қиын. Халықтық 
мәдениет қаншалықты көне болса, оның зерттелу тарихы да соншалықты тереңде 
жатады. Біздің  рухани  мұрамыздың  жиналу,  саралану,  насихатталуы  да тереңге 
тамыр  созады,  яғни  мәдениет – қоғамның өмір сүруінің қозғаушы күші [1, 197б.]. 

Өнер, соның ішінде бейнелеу өнерінің құдіреті туралы айтар болсақ, адам 
ойының қанаты, жігер мен қайрат берер оты, адам жанының тазалығы осында. 
Бейнелеу өнері өсіп келе жатқан жастардың ұлттық рухының биік болуына, салт – 
дәстүрі мен Отанға, елге, жерге деген махаббаттын оятуына үлкен үлесін тигізеді. 
Бейнелеу өнері арқылы  жеріміздің қандай көркем, қарасаң көз тоймастай сұлу, бай 
екендігін көреміз. 

Қазіргі таңда болашақ жастардың бойында Жаңа Қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеу, еліне деген мақтаныш сезімін оятуды басты талап етіп отыр. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Тәуелсіздік 
жылдарында, жаhандану мен бәсекелестікке қарамастан, біздің мәдени ірге тасымыз 
беки түсті. Қазастан – бірегей ел. Біздің қоғамда әртүрлі мәдени элементтер бір-
бірімен біріккен және бірін-бірі толықтырып тұрады, біріне-бірі нәр беріп тұрады. Біз 
өзіміздің ұлттық мәдениетімізбен дәстүрлерімізді осы әралуандығымен және 
ұлылығымен қосып қорғауымыз керек,  мәдени игілігімізді бөлшектеп болсада 
жинастыруымыз керек.  

Бүгінгі таңда біздің төл мәдениетіміздің  міндеттерін өзіміз айқындай алатын 
мүмкіндігіміз бар. Оны шешу мәдени санаткерлеріміздің еншісінде екенін атап  
көрсетті. Қазақ мәдениетінің үш мың жылдық тарихы ұрпақтарға жалғастық пен 
сабақтастық арқылы жетіп отыр 

Мәдениеттің  басты  таратушылары болған көшпенді ата-бабаларымыз рухани 
қазынаны ең биік құндылыққа қоя алғандықтан және өздері сол рухани құндылықты 
бойына жинақтай да білді.  Қазіргі  бізге жеткен ұлттық салт-дәстүріміз бен әдет-
ғұрыптардың қайсысын алып қарасақ та осыны аңғарамыз.  Кешеге  дейін өткеніміз 
бен бүгінгіміз жалғастырған нәзік жіп үзілмей, ұрпақ пен ұрпақты байланыстырып 
келеді.  Сәби  кезімізден біз анамыздың  әлдиі  мен  әжеміздің  ертегісін  тыңдадық.  
Демек ,  ұрпақтар сабақтастығы үзілген жоқ.  Мәдениетіміз  тірі ,  оған серпін  мен 
ырғық керек.  Ғасырлар бойы  екшеленген мұраларды бір сәт те естен шығармаған 
абзал » - деп мәлімдеді [2, 4-5 б.].       

«Мәдениет» түсінігінің әр түрлі анықтамалары бар. Біз мәдениетті өнерге 
қатысты, оның үстіне мәдениет философиялық тұрғысынан өнердің жалпы 
дүниетанымдық ерекшелігін қарастырған уақытта көркемдік кеңістік пен уақыт 
ырғағында қалыптасатын әлемдік модельдің тұрақты нақыштарының әр түрлі 
формадағы айқындалу ерекшеліктеріне талдау жасауға тиіспіз. 

Мәдениет-әлеуметтік фактор, қоғамның қозғаушы күші. Мәдениеттің дамуы  
қоғамды  ілгері  жылжытады.  Жеке  адам мәдениеті мен қоғам талабы тікелей 
байланысты. Мәдениеттің тұрақты жағы – мәдени дәстүр, соның арқасында 
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тарихтағы адамзаттық тәжірибесіне сүйеніп, оны кемелдендіреді, дамытады. 
Адамдар  арасында келісім, ауызбіршілік, бірлік болмайынша, тұрақты дамуды 
бағдар тұтқан қоғамды қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан  еліміз  үшін 
басымдық танытушы идеяға айналған мәселе әлеуметтік - экономикалық 
қиындықтардан, әр түрлі тарихи кедергілерден мемлекетіміздің тұтастығын сақтай 
отырып,  өркениетті елдер қатарына қосылу болып табылады.  

Бұл жерде мәдениеттің гуманистік – адамгершілік принциптеріне сүйену, 
рухани бағдарды ұстануы терең мағынаға ие болды. Өйткені мәдениеттің құлдырауы 
адамның  рухани  дүниесін аздырады , оның шынайы даму жолынан ауытқуына 
әкеліп соқтырады. Бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігінің түп  негізіне  әсер ететін 
құбылыс болып табылады.  Өмірдің заңына сәйкес мәдениет үнемі жаңғыруды қажет 
етіп отырады. Өзен өзінің мөлдірлігін  суы ағып жатқан кезде сақтайды, тазалығымен 
адамды тәнті етеді, әлемділігімен табиғатты құлпырта түседі.  

 Сол сияқты  кез келген мәдениет жаңа толқынға, жаңа мағынаға ұмтылады, 
оған зәрулік танытады. Әрине,  бұл  дегеніміз ғасырлар сынағынан өткен дәстүрлі 
құндылықтарды түбегейлі жоққа шығару деген сөз емес. Өйткені, тарихи  
сабақтастықтың логикасына  сәйкес мәдениеттің ілгері үлгілері болады, онсыз 
ұлттық мәдениеттің қабырғасы сөгіледі,  іргесі шайқалады.    

Міне, сондықтан жаңа үлгілерге   жаппай  бетбұрыс жасаудың өз қисыны, өз 
ырғағы, өзіндік келбеті бар. Сондықтан , өтпелі кезеңнің мәдени өзгерістерінен 
дәстүрлік пен жаңашылдықтың  ерекше  синтезін, симбиозын іздеуіміз қажет сияқты. 
Әрбір жаңа нәрсені ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып қабылдаған абзал.  
Мәдениеттің басқа салаларында жіктелген заттық және руханилық, объектілік және 
идеалдық, рационалдық және эмоционалдық... – осылардың бәрі өнерде жігі 
бұзылмай, бірлесе, біте қайнасып жатыр [3, 67 б.].      

Өнер – қоғамдық сананың ең көне формаларының бірі. Оның сананың басқа 
формаларынан,  мәселен ғылым мен философиядан  айырмашылығы сол,  ғылым мен 
философия сыртқы дүниенің теориялық бейнесі, яғни олар теориялық ойлау болып 
табылса, өнер шындықтың көркем бейнесі болып табылады.  

Өнер өте ерте де  шықты. Өнердің мынадай үш негізгі ерекшелігін атап 
көрсету керек: біріншіден, өнер шындықты бейнелендіру формасы,  яғни  дүниетану 
формасы;   екіншіден,  өнер қоғамдық сананың адам эстетикалық  сезім  тудыратын  
формасы      Өнердің  шындықты бейнелендіру формасы ретіндегі ерекшелігі ең 
алдымен оның нені және қалай бейнелендіретінімен анықталады.  Өнер дүниені  
адамның нақты сезімдік  формада  бейнелендіру қабілетіне негізделеді.  

Егер құбылыс пен мән бір-біріне сәйкес келсе, демек,  адам сезім мүшелерімен 
құбылыстардың мәнін тікелей танып біліп отырса,  онда ешқандай ғылымның керегі 
болмас еді.  Бірақ құбылыстың мәнін тікелей сезіну арқылы білуге болмайды. 

Ғылым заттар мен құбылыстарға тән жалпы, маңызды қасиеттердің, 
қатынастардың бейнесі, демек мәннің бейнесі. Бұл жалпы мәнді ғылым жалпы  
ұғымдар мен категориялар,   заңдылықта  формасында  бейнелендіреді. 

Өнер де жалпыны бейнелендіреді, бірақ оны абстракция формасында емес, 
жинақталған жеке образ формасында немесе, өнер тілімен айтқанда, типтік образ 
формасында бейнелендіріледі.Суретші, жазушы  шындық құбылыстарына тән 
эстетикалық  сапаларды  ашып көрсетеді. 

 Сондықтан көркем шығармаларда өмір белгілі бір эстетикалық  идеяларға 
сәйкес бейнеленеді,  яғни өнер шындық нәрселері мен құбылыстарын көрікті немесе 
көріксіз, көңілді немесе көңілсіз, қайғылы немесе күлкілі деген сияқты категориялар 
формасында  бейнелеп,  баға береді.  

Әдемілік, көркемділік адамның күнделікті өмірінде  үлкен  роль атқарады. 
Үшіншіден, философия және психология саласындағы жаңа теориялық 

тұжырымдар, рационалдылық пен иррационалдық, санаға байланыссыздық, 
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астарлылық, интуиция, тұрақсыздық, олардың философиялық, психологиялық 
баяндалулары, қоршаған ортаға жаңаша көзқарас өнерге соңғы бағыттар әкелді. 

Өнер арқылы мәдениет өзінің тұңғиық тереңінде болып жатқан құбылыстарын 
дәп  бір айнаға қарап көргендей, байқап отырады [4, 67 б.].  

Жоғарыда айтқанымыздай,  ұлттық тәрбие құралының бірі болып саналатын 
біздің мәдениетіміз.  Осыған орай,  біздің мәдениетімізді,  өркениетімізді бір сәтте 
биік шыңға көтерген бейнелеу өнері  және   бейнелеу өнеріндегі көрмелер еді.  Әр 
көрмеде суретші өз көзімен көріп, түйсінген шындығын сол сәттегі қалпымен 
көрсетуге ұмтылады.  

Өмір құбылыстары түптік жағынан таңдап алынып, заманның тірлік-тынысы 
жан-жақты көркемдік қуатпен беріледі. Әр ғасыр, дәуір, кезеңде пайда болды.  
Бейнелеу өнерінің туындылары өзіндік бейнелеу жүйесі мен көркемдік үндесудің 
түрлі типтерін құрайды. Бұл өнер танымдық, құндылық және қарым-қатынастық 
қызметімен де ерекшеленеді. Уақыттық  даму процесі басқа өнер түрлеріне (әдебиет, 
музыка, театр, кино) қарағанда бейнелеу өнерінде шектеулі, ол негізінен кеңістіктік 
ауқымымен ерекшеленеді. 

Бүгінгі күн, суретшілерінің шығармаларында жұмбақтық метафоралары және   
сол арқылы жанданады, адам мәдениетінің ежелгі ғарышын бүгінгі күндегі адамның  
ой – санасының жаңа ағымдарымен байланыстыратын мәндер мен мазмұндар пайда 
болады, суретшінің өмірге деген махаббаты, оны түсінуге бағытталған мәңгілік 
ұмтылысы да қайталанбас түрде өмірге қайта келеді.   Адамзат  тарихы реализмдіқ 
әлемі рухани көзге, естуге, түйсінуге арналған баршылық қана емес, сонымен қатар 
ішкі әлемімен игерілетін, адамның барлық қызметін басқаратын нәрсе екенін 
көрсетеді [4, 98 б.].       

 Жалпы айтқанда, суретші өзінің ойы мен сезімін толық таныту жолында, тек 
қана өзіне қажеттілерін екшеп алуда,  яғни толық қанды тұтас образдарды жасау 
жолында ұзақ дайындықтан өтті. Ол барлық бейнелеу әдіс – тәсілдерін жете меңгере 
отырып, кенепке немесе ақ қағазға салған әрбір бояудың түрін жігерлендіруші 
қуатты күшті айналдыра білді. Ол бір мезгілде өнердің міндете – көзге көрінген 
нәрсенің бәрін жазып ала бермей, ең алдымен – шындықты дұрыс және терең түсіну, 
зат пен құбылыстың құпия сырларын жете ұғыну, сыртқы жалған көрініске құр 
еліктемей, оның ішкі әлемі, сезімін, ойын көре білу және оны бейнелеу өнерінің әр 
уақытта қолынан түспейтін, әрқашанда құлапта сақтайтын құралдармен дәл жеткізу 
қажеттігін жүрегімен ұғынды. 

 Себебі, суретші алғашқы бояу жаққаннан-ақ, одан кейінгілерінде де салған 
суреттерін үнемі шындыққа жанаса ма және оған өзінің көзқарасы үйлесе ме деген 
жалғыз дара форманы тауып алғанға дейін кедергілерге кездесе береді ғой. Әрине, 
бояу жағылған сайын формада жетіле береді, мазмұны да жақсара түседі. Суретшінің 
ойы мен сезімі заттың мәнісіне терең үңілген сайын, оның жеткен шегіне, сырт 
көрінісіне қанағаттануға тура келеді. Ал, егер салған туындысына көңілі толмай одан 
әрі іздене түссе, ілгері қарай жетілдіре берсе, тіпті жақсы, себебі іздену үстінде 
жоғын табады, машықтанады [6, 18 б.].       

Суретші неғұрлым ұқсастыққа ұмтылған сайын екі нәрседен ұтылатыны анық: 
көркемдік іс-тәжірибе (формотворчество) мүмкіндіктері шектеледі және композиция 
жансыз дүниеге айналады. Соған байланысты, біріншіден табиғатты – табиғи 
көріністерді, құбылыстарды, қоршаған ортаны, нәрсені, адам тұлғасын, оқиға 
желісіндегі сюжеттік сарындарды, сипаттық ерекшеліктерді – дәл бейнелеу мүмкін 
емес. Оның себебі табиғатта статикалы еш нәрсе жоқ. Кеңістіктегі обьект уақыт 
аралығында өзгеріп отыратын динамикалық сипатқа ие. 

Екінші жағынан, көркем шығарма мен шындық арасындағы алшақтық 
материалдық негізінде жатыр. Суретші образ сомдау барысында кенеп, қағаз, мәрмәр 
тас, қола секілді материалдарды пайдаланады. Бұл жағдайда шындықты тікелей 
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жаратушы Алланың ісі суретшінің қолыннан келмейтінін мойындауымыз керек [1, 
192 б.].       

Оның үстіне суретші үшін мәнді рөл атқаратын жарық-көлеңкелік, ауа, 
кеңістік реңдері табиғатта құбылмалы. Қоршаған ортаның нұрсая және бояу түсінің 
реңдік қатынасы кеңістікте бір-бірімен шағылысып, уақыт аралығында 
(таңертеңгілік, түсте, кешке) өзгеріп отырады. Суретші кәсіби шеберлігін, 
эмоционалды және интуитивті серпіліс, екпінділік мүмкіндіктерін пайдалана отырып 
табиғаттағы бір ғана сәттің образды бейнесін жасауы мүмкін. Э.Золяның 
«Шығармашылық» атты романының басты кейіпкері суретші Клод Лантье табиғат 
көріністеріндегі осындай сәттерді кенеп бетіне түсіруге ұмтылады. Бірақ шарасыздық 
бәрбір суретшіні жеңеді. Бұл шындық пен көркем форма арасындағы 
айырмашылықтан туындайтын салдар. Сонымен бірге біз осы көз қарасқа кеңірек 
қарап , философиялық тұрғыдан талдау жасайтын болсақ, бейнелеу өнерін түйсіну, 
бағалау, көркем құндылықтарын ұғу барысында тарихи уақыт пен географиялық 
кеңістіктің де тікелей әсері бар екендігін байқауымызға болады [1, 192 б.].       

Өнер адам жанының тереңіндегі тебіреніс әсерін көрсету жайлы Гегел өзінің 
эстетикалық тұжұрымдамасында былай дейді: «Көркемдік шығармалар өзінің 
мазмұнымен құрылымында тиянақты бір әлем көрінісін құраса да,  ол өзімен - өзі бір 
шеттегі шындық объект ретінде өз үшін емес, көркемдік шығарманы сырттай 
бақылаушы және одан ләззат алушы біз үшін, көпшілік қолданылады »  -    деп 
қортынды жасайды.  

Жалпы өнер дегеніміз – шындықты көркемдетіп бейне арқылы көрсететін 
әлемді эстетикалық игерудің маңызды тәсілінің бірі болып саналатын қоғамдық 
санының арнайы формасы мен адамның шығармашылық әрекеті. Өнер сұлулық заңы 
бойынша қоршаған орта мен өзін - өзі шығармашылық тұрғыдан өзгерту қабілеттерін 
қалыптастыру мен дамыту мақсаты болып табылады         

«Шығарма тек қана мазмұн, тек қана түр емес. Ол мазмұн астары, түр астары, 
теңеу астары. Яғни астарлы ой, астарлы бояулар, әуендер,суреттер, дыбыстар, 
сыбырлар. 

«  Мазмұн неғұрлым эмоция арқылы берілсе, кітап соғұрлым бағалы, тура 
айтылған мазмұн қанша салмақты болса да ол көркемдік арқылы берілмесе, ол 
шығарма – очерк, ол көркем әдебиетке қосылмайды»,-  деп  айқындайды 
шығарманың көркемдік келбетін қазақ әдебиетінің классик жазушысы Ғабит 
Мүсірепов өзінің қойын дәптерінде [5, 232 б.].       

Жалпы алғанда өнер әруақыт сыртқы факторға – қоршаған ортаның әсеріне, 
бай рухани мәдениеттің ықпалына, содан кейін ішкі биологиялық факторларға – жеке 
адамның интуициялық мүмкіндіктеріне, мәденитіне, дарындылығына, 
психологиялық сезім жетіктігіне байланысты біртұтас қарастырылуы тиіс. 

Бұл жағдайда неғұрлым табиғи топырақ құнарлы болса, рухани бәйтеректің 
тамыры тереңдей түседі, өзегі қатайып көк –жасыл жапырағы да құлпыра бермек. 
Табиғи топырақ дегеніміз рухани бастаулар [6, 125 б.].      

Өнер өзінің тарихи дамуы барысында нақты өнер түрлерінде шынайы өмірдің 
көп қырлылығын, бар байлығымен көрсете алатын жүйе ретінде дамиды. Өнер бір 
рет пайда болғаннан кейін дами отырып адаммен әр жақты қабілетін 
қалыптастырады, жетілдіреді, әлеуметтік іс-әрекеттермен танымның кез келген 
саласында, ғылымда болсын, саясатта болсын, тұрмыста және тікелей еңбекте де іске 
асырылады. 

Жалпы әлемдік мәдениеттегі бейнелеу өнерін алып қарастыратын болсақ, ХІХ 
ғасырдың соңына дейінгі бейнелеу өнерін классикалық типтегі реалистік өнер деп 
айта аламыз. Олай дейтініміз бейнелеу өнері Иран, Жапон, Қытай, Үнді, т.б. елдердің 
өнерінде және Батыс Еуропадағы алғашқы қауымдық кезеңнен бастап , Ежелгі 
Қосөзен өңірі мен Египет, Грекия, Рим, Қайта өркендеу дәуірі, жаңа кезең өнеріндегі 
классицизм, барокко, рокко, академизм, романтизм, импрессионизм, 
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постимпроссионизм стилі мен көркемдік бағыттарында реализмнің әр түрлі 
құбылыстық көріністері байқалады және олардың бәрін жалпы алғанда классикалық 
өнердегі көркем түзімділік принциптер айқындайды деп тұжырымдай аламыз. Бұл 
жерде кең мағынасындағы классикалық реалистік өнер мен тар мағынасында 
қолданылатын классицизм түсінігі арасындағы айырмашылық сақталып қалады. 

Бұл жерде халықтық дәстүрлі шығармашылықтың бір саласы ою – өрнекті 
бейнелеу өнеріне қосып отырғанымыз жоқ. Дәстүрлі шығармашылық, халықтық 
өнер, ою – өрнектің көркемдік мүмкіндіктері және оның бейнелеу өнеріне қатысы, 
олардың арасындағы паралельдер мен қайшылықтарды қарастырып көреміз. 

Әңгіме бейнелеу өнері, соның ішінде живопись, графика және мүсін өнері 
жөнінде болып отыр. Қалай болғанда да ХХ ғасырға дейінгі Батыс Еуропа бейнелеу 
өнері нұсқаны, яғни шындықты тікелей бейнеледі. Әрине, ол шындықтың көріну, 
жазылу, сомдалу формалары әр түрлі болды. Осы әртүрлілік «өнер» деген ұғымға 
тікелей қатысты.Өнердің өзі сәл-пәл реңдерден тұрады.Онда қайталаулар болуы 
мүмкін емес. Қайталаулар болған кезде өнер өнерге кері әсерін тигізеді. Джотто мен 
Рафаэльдің, Веласкес пен Эль Греконың арасындағы айырмашылықтар осыған 
байланысты. 

Екіншіден, өнер – рухани-мәдени саланың, эстетикалық көзқарастың, 
философиялық танымның шығу көзі және көрініс обьектісі. Сондықтан оның 
құндылықтарының бағалануы, оған айтылатын сыни көзқарасқа, әулеметтік сұраныс 
талап-тілектерге, қоғамдық не индивидуальді позицияға байланысты айқындалады. 
Онымен қоғамның рухани-мәдени жетістіктері де байланысты. Бұлар көркемдік 
бағамен ғана шектеліп, пассивті қызмет атқармайды. Ол суретшінің көркемдік іс-
әрекетіне де тікелей әсерін тигізеді. Сонда көркемөнер ізденіс-әрекеттері мен көркем 
гносеологиялық, психологиялық және әлеуметтік алғышарттар рухани тұғыр 
қызметін атқарады екен. Яғни Италиядағы  ХV ғасыр Ренессанс өнері мен ХVІІ 
ғасыр бароккосының, Ян ван Эйк пен П.Рубенс арасындағы айырмашылықтар осыған 
байланысты. 

Үшіншіден, бейнелеу өнері – индивидуальді өнер. Ондағы бейнені жеке адам 
сомдайды. Сондықтан оның жеке адамның табиғи дарындылығымен, рухани-мәдени 
болмысымен, көркем-эстетикалық, философиялық көзқарасымен байланысты 
екендігін айтуымыз керек. Реалистік өнердің өзінің арасындағы айырмашылықтар да 
осыларға байланысты айқындалады екен. [7, 94 б.].      

Әрине, біз өз жұмысымызда психологиялық фактор ролін де ескеруге тиіспіз. 
Онымен қоса өнер қоғамның әлеуметтік өзгерістеріне сәйкес келе бермейтіні секілді, 
оны әруақыт белгілі бір тарихи бағытта қарастыра алмаймыз. Рухани мәдениеттің 
салыстырмалы алғанда оған бағына бермейтін дербес, өз даму заңдылықтары бар. 

Бәрінен бұрын мәдениеттің дамуын салыстырмалы тұрғыдан алғанда 
құндылық жүйелері қалыптасқан тұрақты заманмен, содан кейін бұрынғы көзқарас 
пен  жаңа заңдылықтарды,  түсініктерді, құндылықтарды қанағаттандыруға 
бағытталған көркемдік ізденістер мен эксперименттердің кереғарлығы мен 
ұштасуында көрінетін өтпелі заманмен байланыстыра аламыз. 

Біз кез келген мәдени-тарихи кезеңдер тудырған көркемдік құндылықтарды, 
көркемдік іс-әрекеттер мен көркемдік қабылдауларды бағалаған уақытта оның 
тұрақты нақыш, стиль белгілерін, өлшем критерийлерін айқындау ұтымды нәтижелер 
беретіндігін ескеруіміз керек. 
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Капаков Г.Х. 
   ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ 
В статье рассматривается взаимовлияние эстетического и художественного 

воспитания между собой и пути решение организации художественного воспитание. 
Особенности эмоционанального восприятия в художественно-творческой 
деятельности и индивидуальный подход при формировании творческих 
способностей. Современное состояние изобразительного искусства и 
художественного воспитание. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, личностная ценность, 
художественная ценность искусства,    цветовые контрасти , ценность цветовой 
палитры, глубокий смысл содержания,   культуросообразность,  своеобразие и 
природные свойства искусства. 

 
 Kapakov G.H. 

THE INFLUENCE OF ART ON ARTISTIC SEARCHES 
The article discusses the impact of aesthetic education on art, as well as ways of 

organizing art education. The study of artistic perception and creative activity in school, as 
well as their relationship to education. The current state of art and education. 

Keywords: art, personal value, artistic value of art, value of color palette, difference 
of forms, deep meaning of content, originality and natural properties of art. 
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ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ   

КОМПЕТЕНЦИИ  ИНЖЕНЕРА 
 

Аннотация. В   статье  рассматриваются  актуальные вопросы подготовки 
инженерных кадров  в аспекте полиязычного образования. На сегодняшний день 
полиязычие в образовании играет ключевую роль. Полиязычие – многогранный и 
многоаспектный  феномен. Проблематика полиязычия связана с языковыми 
навыками личности. В данной статье проанализирована структура, условия 
развития и формирования полиязычной компетенции будущих инженеров.  По 
мнению  автора  статьи,   языковая подготовка будущих инженеров в условиях 
полиязычного образования позволит развивать способности и  эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность будущего специалиста. 

Ключевые слова: полиязычное образование, полиязычная компетенция, 
поликультурность, языковая подготовка, профессиональная подготовка инженеров, 
коммуникативная компетенция, многоязычие, специалист, стандарт,  
компетентностная  модель. 
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В Республике Казахстан на сегодняшний день стоит острая проблема 

обеспечения экономики страны высококвалифицированными полиязычными 
специалистами, свободно владеющими  казахским, русским и английским языками. 
Это обусловлено необходимостью  конвертируемостью образовательной парадигмы 
для решения государственных задач первостепенной важности: интеграции 
Казахстана в мировую экономику, конкурентоспособность выпускников 
отечественных университетов, удовлетворение спроса на рынке труда. Тем более что 
сегодня языковое образование рассматривается как триединство ценностей: языковое 
образование как государственная ценность; языковое образование как общественная 
ценность; языковое образование как личная ценность. В слагаемыми казахстанского 
полиязычия входят родной язык, «который закрепляет сознание принадлежности  к 
своему этносу,  казахский язык как государственный язык, владение которым 
способствует  успешной  гражданской интеграции, русский язык как источник 
научно-технической информации, иностранный язык, развивающие способности 
человека к самоидентификации в мировом сообществе» [1, с. 3]. 

Специфика деятельности современного специалиста заключается в ее 
полифукциональности. В ходе работы он решает разнообразные задачи, выполняет 
множество функций: социально-бытовую, производственно-организационную, 
коммуникативную, консультативную. Количество функциональных обязанностей и 
предъявляемых к ним требований постоянно возрастает в связи с развитием общества  
и науки. С увеличением  количества выполняемых функций расширяется  и 
профессиональная  компетентность специалиста. Структура профессиональной 
компетентности  раскрывается   через умения и навыки, которые представляют собой 
совокупность последовательно  развертывающихся   действий, основанных на 
теоретических знаниях  и направленных на решение   производственных задач.  

Объективные процессы развития современной цивилизации, 
многонациональный и поликультурный характер РК требует подготовки 
специалиста, который мог бы компетентно, творчески решать проблему 
гармонизации межэтнических отношений на личностном и социальном уровне. Для 
этого у молодого человека  необходимо сформировать определенное количество 
личностных качеств, вооружить глубокими общекультурными и профессиональными 
знаниями и умениями. Современный специалист  должен обладать  поликультурной 
профессиональной компетенцией. 

Вопросам теории поликультурной компетентности  посвящены научные 
исследования Е.А. Нечаевой, Т.Б. Менской,   И.В. Васютенковой, А.Г. Бермуса,                
Е.М. Щегловой, С.М. Федюниной, Г.Д. Дмитриева, Т.Ю. Гурьяновой,                               
И.А. Колесниковой, в которых поликультурная компетентность представляется как 
интегративное качество личности. В нее включена система поликультурных знаний, 
умений, навыков, интересов, мотивов, социальных норм и правил поведения, 
необходимых для повседневной деятельности в ходе взаимодействия с 
представителями разных культур. Компоненты поликультурной  компетентности: 
когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный. Когнитивный компонент 
формирует систему поликультурных знаний; мотивационно-ценностный  компонент  
представляет собой  сложившуюся  систему    образований: мотивов, ценностей, 
интересов, потребностей, поликультурных качеств, регулирующих  повседневную 
жизнь  и деятельность личности в поликультурном обществе; деятельностный 
компонент формирует  поликультурные умения и навыки, способствующие 
разрешению межкультурных проблем, соблюдению норм и правил поведения  в 
обществе. 

Необходимой составляющей поликультурного образования является 
полиязычное образование. Полиязычие – это основа формирования поликультурной 
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личности. «Полиязычное образование представляет  собой целенаправленный, 
организуемый, нормируемый процесс обучения, воспитания и развития индивида как 
полиязыковой личности на основе одновременного овладения несколькими языками 
как «фрагментом» социально значимого опыта человечества, воплощенного в 
языковых знаниях  и умениях, языковой и речевой деятельности» [1, с. 3]. 

Целью полиязычного образования  является формирование  полиязычной 
личности как  активного носителя нескольких языков: «личность речевую – комплекс 
психофизиологических свойств, позволяющих индивиду осуществлять речевую 
деятельность одновременно на нескольких языках; личность коммуникативную – 
совокупность способностей к вербальному поведению и  использованию нескольких 
языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; личность 
словарную – совокупность мировоззренческих установок, ценностных 
направленностей, поведенческого опыта, интегрированно отраженных в лексической 
системе нескольких языков [1, с. 4]. 

Основным фактором полиязычного образования выступает процесс 
приобщения  к мировой культуре средствами  нескольких языков, когда изучаемые 
языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, в том 
числе и профессиональных, и усвоения культурно-исторического  и социального 
опыта различных стран и народов.  

Полиязычным можно назвать человека, свободно говорящего, понимающего и 
умеющего  в различных ситуациях общения пользоваться неродными  языками. 
Изучение иностранных языков не говорит  о получении полиязычного образования. 
Полиязычное образование предусматривает преподавание учебных дисциплин на 
изучаемом иностранном языке. 

Как мы уже сказали, современное общество предъявляет новые требования к 
профессиональной  подготовке, целью которой, наряду с высокой компетентностью, 
становится формирование у специалистов таких качеств, как  профессиональная 
культура, высокий уровень интеллектуального развития, психологическая готовность 
к активной профессиональной и социальной деятельности.  Например, гибкость 
профессиональных качеств инженера чрезвычайно важна в современных условиях. 
Чтобы сохранить свои рабочие места  и избежать безработицы, специалистам 
приходится  постоянно обновлять свои профессиональные знания. Требование 
гибкости, мобильности чрезвычайно  актуальна  на сегодняшний день. Одним из 
путей  адаптации  инженеров к современных условиям рынка труда  в РК  становится 
практическое овладение русским и английскими языками. Экономические реформы  
привели к снятию  многих межгосударственных  барьеров, что способствует  
мобильности товаров, информации, граждан и фирм, расширению  общения со 
специалистами других стран мира, необходимостью работы с документацией, 
технической литературой. Использование этих возможностей  предполагает  
интенсивное изучение иностранных языков, культур, а также  освоение  такого 
способа мышления, который позволяет учитывать культурное и языковое 
многообразие экономических и технических систем. Знание и владение 
иностранными языками составляют теперь не общекультурное пожелание, а 
необходимый компонент  конкурентоспособного специалиста в своей области. Таким 
образом,  в РК  техническое трехязычие  становится абсолютно необходимым 
значительному количеству инженеров. Именно свободное владение  английским, 
русским языками наравне с казахским языком делает инженера 
конкурентоспособным, открывает перед ним  широкие профессиональные 
возможности, создает условия для интеграции Казахстана в мировую систему 
производственных  отношений. 

В реальной практике имеет место несоответствие между объективными 
требованиями к современному инженеру  и традиционными  объемом, структурой и 
содержанием его языковой подготовки. Также среди разработанных  моделей  
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структуры профессиональной деятельности  инженера недостаточного внимания 
уделяется  межкультурной компетентности  специалиста  как  интегративной  
качества  самой   личности. 

Проблема использования компетенций  для профессионального обучения 
становится все более значимой. Это обусловлено вытеснением узкопрофильного  
подхода  к образованию  и  необходимостью  поиска «новой культуры образования», 
в основу которой  положено  проблемно-адекватное использование новых 
технологий с целью  формирования у студентов  определенных  компетенций, как в 
области  профессиональной деятельности, так и  в  социально-личностной 
деятельности.  

Компетенции, приобретаемые в процессе изучения языковых дисциплин,  при 
их практическом использовании  в  решении  комплексных  инженерных задач,  
открывают новые возможности  подготовки  кадров. В программы обучения 
студентов инженерного профиля  необходимо включить развитие коммуникативных 
навыков   на  родном и  иностранных языках. Инженеры  любого  профессионального 
уровня должны уметь  точно передать  цели и задачи  своей деятельности  в устной и 
письменной формах. Это связано  с изменениями   в современной  инженерной 
практике, в частности  с увеличением документооборота применительно к 
процедурам  по менеджменту качества, инструкциям по безопасности труда,  
экологической безопасности технологических процессов производства,  
составлением систематических производственных отчетов  и т.д.  По мнению К.Ганн, 
инженерная практика невозможна без коммуникации. Ведь любой продукт 
инженерной мысли основан на передаче соответствующей информации, точно  
описывающий  технологию его  производства, сборки и выпуска [2, с. 56].  
Следовательно, коммуникация влияет  на провал  или успех  внедрения инженерных 
разработок.   

80%  своего времени инженер тратит  на общение  с другими инженерами, 
клиентами, подчиненными. Недостаточная развитость коммуникативных навыков 
может стать для молодых специалистов тем недостатком, который будет 
препятствовать  их карьерному росту,  профессиональным достижениям.   Молодые   
люди,  имеющие  врожденные ораторские качества и умения общаться, быстрее 
продвигаются по служебной  лестнице на управленческие  позиции,  имеют больше 
возможностей  воплощать свои идеи,  добиваться финансирования проектов. Так 
будучи по своей сути технологической, инженерная профессия основывается 
большей частью  на коммуникации.  

В развитии и совершенствовании  коммуникативной компетенции инженера 
помогут лингвистические навыки: владение грамматическим строем языка и 
достаточным словарным  запасом. Коммуникативные  и языковые навыки  
взаимосвязаны и развиваются параллельно с опорой друг на друга. И наиболее 
естественный способ совершенствования коммуникативных навыков у инженеров 
возможен через обучение  языку. Поэтому предлагается развивать  навыки 
профессиональной коммуникации с помощью специально разработанных  курсов 
(дисциплин)  иностранного языка, в содержание которого будет входить лексика по 
специальности, отрабатываемая  на ситуациях, приближенных к реальной 
инженерной деятельности. Особую роль играет здесь  деятельность преподавателя, 
который должен создать  соответствующие условия для реализации инновационных 
подходов и технологий  развития коммуникативных навыков. 

Целью  данной статьи является анализ и обоснование  характеристики  
полиязычной компетенции инженера.  «Русский язык», «Профессиональный русский 
язык», «Иностранный язык»   в  национальных учебных группах инженерных 
специальностей  как  поддерживающие  и как самостоятельные   дисциплины  могут 
стать  основой формирования комплекса профессиональных  и социально-
личностных  компетенций. Для этого необходимо, чтобы предметом изучения 
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дисциплины стал язык  изучаемой специальности, целью  обучения – формирование  
профессионально-значимых компетенций, методологическим инструментом 
достижения результата – образовательные мстандарты, разработанные на основе 
компетентностного подхода. Для того чтобы языковая  и  коммуникативная 
подготовка  носила профессионально-ориентированный характер  и соответствовала  
познавательным потребностям  специалистов мы выделяем  компетенции, 
необходимые инженеру  для профессиональной деятельности  в условиях  
полиязычной среды.   

Немаловажными здесь являются  и потребности иноязычного   академического   
общения  будущих инженеров, оно включает  в себя умение  читать литературу, 
техническую документацию  по специальности, способность к деловым 
коммуникациям в профессиональной сфере, готовность к письменному обмену 
информацией, готовность использовать знания   языка  для решения 
профессиональных задач.  Опрос специалистов, выпускников нашего вуза,  на 
предмет использования русского языка, английского языка  в профессиональной 
деятельности подтверждает, что  он необходим  для  поиска, систематизации, оценки  
и интерпретации  профессионально значимой  информации; деловой переписки; 
профессионального общения.        

Модель  профессионально-значимых  языковых компетенций  студентов 
технических специальностей, представляющая собой совокупность  личностных 
качеств  и деятельностных  способностей, может выступать средством повышения  
имеющихся знаний и приобретения  новых, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности; накопления гуманитарного  опыта для решения  
комплексных  инженерных проблем;  достижения  профессионального  успеха  в 
условиях полиязычной  среды;  развитие  профессиональной  и социальной 
мобильности; повышения эффективности и качества  высшего профессионального 
образования.  

Решение проблемы подготовки компетентного инженера средствами, в том 
числе, изучения  русского языка  как  второго неродного языка требует такой 
организации учебного процесса, при которой студент уже в стенах вуза мог бы 
понять значение  языка и перспективу его использования в будущей 
профессиональной деятельности. Приступая к изучению дисциплины, студент 
должен понять и принять цель её изучения, определить её место в системе 
собственного когнитивного и личностного опыта.  

В контексте полиязычного образования в профессиональной подготовке 
инженеров большую роль играет  иноязычная компетенция. Иноязычная  
компетенция  нужна будущему инженеру еще в  период его  обучения в  вузе:  ее 
необходимость   нужна при чтении в оригинале учебников, справочной литературы, 
монографий,  для стажировок или продолжительного обучения  в зарубежном вузе.  
Еще   с момента основания  советской  технической    школы   дисциплина   
«Иностранный  язык»   относилась  к обязательным компонентам.  Иноязычная 
подготовка инженеров  всегда была  ориентирована  на практическое  использование 
языка  в профессиональной деятельности. В настоящее время значительно возрастает 
требования к уровню владения  иностранным языком  специалистов технического 
профиля. Согласно данным опроса работодателей владение иностранными языками 
занимает второе место  среди требований, предъявляемыми  ими к выпускнику  
технического вуза, уступая  профессиональным компетенциям и опережая 
компьютерную грамотность. То есть  владение иностранными языками существенно  
повышает конкурентоспособность  выпускника  технического  вуза  на рынке труда. 
Условия применения  иностранного языка  в учебной, профессиональной  
деятельности  обусловлено  рядом факторов: различные отрасли экономики 
оказывают воздействие на  профессиональную коммуникацию, их специфика 
находит  отражение  в направлениях подготовки  будущих специалистов  и в профиле 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

209 
 

вуза.  В зависимости от цели инженерной деятельности и решаемых   специалистами 
задач  выделяются  научно-исследовательский, производственно-технологический, 
организационно-управленческий, преподавательский виды деятельности, 
определяющие  специфику использования иностранного языка; увеличение  роста  
присутствия иностранных производителей, совместных предприятий, 
транснациональных корпораций, занимающихся инженерной деятельностью требуют    
профессионального общения  в международном коллективе; международная 
интеграция образовательных систем  в рамках  Болонского процесса; переводческая 
деятельность инженера (работодатели предпочитают привлекать  в качестве 
переводчика  именно инженера, обладающего соответствующей языковой 
компетенцией). Многообразие профессиональных условий  использования 
иностранного языка  приводит к диверсификации  потребностей  современных 
инженеров в   изучении  иностранного языка.  

Иноязычная подготовка, как компонент инженерного образования, направлена  
на удовлетворение актуальных потребностей инженера в изучении языка, а ее целью 
является  формирование иноязычной  коммуникативной компетенции  как элемента 
профессиональной компетенции специалиста в  области  техники  и технологий.  Для 
этого  система непрерывной  профессиональной  иноязычной подготовки  должна 
предусматривать:  

- функциональную направленность на удовлетворение  разнообразия  
потребностей  современного инженера в изучении иностранного языка; 

- диверсификацию профилей обучения в зависимости от типа предприятий и 
диверсификацию  уровней владения  иностранным языком  в зависимости от 
инженерной деятельности; 

-соответствующую структуру, обеспечивающую как инвариантную, так и 
инвариантную ее часть, объединяющую как вузовские, так и послевузовские  курсы 
иностранного языка; 

- гибкость, дающую  возможность реализации различных  ее вариантов  на 
уровне вуза, факультета, специальности, а также отдельной личности; 

- непрерывность, представляющую выпускникам  и студентам  возможность 
дальнейшего совершенствования  достигнутого уровня иноязычной компетенции [3, 
с. 37].    Традиционный принцип  профессиональной  ориентации  в преподавании 
иностранного языка в вузе должен  трансформироваться в принцип  
профессиональной адекватности. Повышение роли  иноязычной подготовки требует 
обязательности  изучения иностранного языка  и увеличения  часов и 
дополнительными образовательными программами.   

Для достижения международно-стандартного уровня владения  русским, 
английским и другими иностранными языками, в РК сформирована концепция 
полиязычного образования. Она предполагает формирование полиязычной личности  
при определенном отборе содержания и принципов обучения, разработке 
интерактивной технологии, подготовке  словарей, разговорников, учебно-
методической литературы, где указывались бы сходства и различия базового, 
промежуточного и нового языка обучения. В новой технологии обучения необходимо 
обеспечить идентичность содержания обучения второму и третьему языкам, начиная 
с универсальных языковых явлений переходить к специфическим для нового, 
изучаемого, языка. 

В полиязычную  компетентность входит «владение системой лингвистических 
знаний, умение выявлять сходное  и различное   в лингвистической организации 
различных языков, понимание механизмов функционирования языка и алгоритмов 
речевых действий, владение метакогнитивными стратегиями и развитой 
познавательной способностью. Данная компетенция не является суммой знаний 
конкретных языков, но представляет собой единую сложную, часто асимметричную 
конфигурацию компетенций, на которую опирается пользователь. Она 
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совершенствует понимание методов и процесса изучения иностранных языков и 
развивает способность общаться и действовать в новых ситуациях. Полиязычная 
компетенция делает возможной и успешной деятельность по самостоятельному 
овладению основами незнакомых ранее языков, поэтому эта компетенция  может 
рассматриваться не только как владение несколькими иностранными языками, но и 
как способность к изучению иностранных языков, владение «чувством языка», 
желание и умение самостоятельно изучать иностранные языки» [4, с. 131].  

Конечной целью полиязычного образования является  становление 
полиязычной личности. Казахстанские методисты,   опираясь на теорию Ю.Н. 
Караулова,  вывели  следующие  уровни языковой личности, в которые  входят 
вербально-семантический уровень, тезаурусный уровень, мотивационный уровень. 
Вербально-семантический уровень полиязычной личности предусмаривает: 
готовность к произношению, восприятию и различению звуков, звукосочетаний 
английского  и русского языков; готовность различать границы слов, чувствовать, 
различать специфику ударения; готовность различать интонационные конструкции 
усваиваемых языков; готовность к номинациям, используя знаковую систему трех 
языков (к рецепции лексики, осуществления выбора слов, употребление 
лингвистической терминологии на изучаемых языках).   

Тезаурусный уровень полиязычной личности предусматривает: готовность к 
устной речи на изучаемых языках; владение нормами орфографии; готовность к 
письменной речи; готовность понимать и воспроизводить в речи грамматические 
модели; качество чтения и пересказа (готовность производить и воспринимать тексты 
повседневного использования, т.е. владение обыденным языком; владение темпом 
спонтанной речи; готовность поддержать диалог, различать реплики, задавать 
вопросы; готовность пересказать прочитанный текст; готовность рассказать в объеме 
программы и высказать собственное суждение по теме. Уровень сформированности 
полиязычной личности в определенной  степени условны, так как могут иметь самые 
различные сочетания. 

Итак, слагаемыми полиязычной компетенции являются: лингвистическая 
компетенция (владение системой фонетических, лексических, морфологических, 
синтаксических сведений об изучаемых  языках  по их уровням); коммуникативная 
компетенция, в которую входят  социолингвистическая (использовать и 
преобразовать языковые формы, исходя из ситуации общения); дискурсивная 
компетенция (способность понимать и порождать связные высказывания в 
коммуникации); стратегическая компетенция  (способность прибегать к стратегии 
общения); социокультурная компетенция  (желание вступать в общение с другими); 
межкультурная компетентность (ряд поведенческих качеств личности  при 
коммуникации  с представителями разных культур). Таким образом, предлагаемая 
структура  полиязычной компетенции отражает совокупность качеств индивида для  
решения  определенных  лингводидактических  задач, направленных  на 
формирование общеязыковой, поликультурной, социокультурной, профессионально-
ориентированных, межкультурно-переводческой    качеств  будущих инженеров.   

Существующее в мире  многоязычие обуславливает  необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования  полилингвальности иноязычной 
подготовки будущих специалистов  инженерно-технического  вуза.   
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Наурзгалиева Г.А. 

ИНЖЕНЕРДІҢ КӨПТІЛДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ПӘНДІК-МАЗМҰНДЫ 
КОМПОНЕНТТЕРІ 

Мақалада көптілді білім беру аясында инженер кадрларын дайындаудың өзекті 
мәселелері қарастырылыды. Бүгінгі таңда білім беруде көптілділік негізгі рол 
атқарады.  Көптілділік-көп қырлы және көпаспектілі феномен. Көптілділік мәселесі 
тұлғаның тілдік дағдыларымен байланысты. Бұл мақалада болашақ инженерлердің 
көптілді құзыреттілігінің құрылымы, даму жағдайы және қалыптасу жағдайы 
талданды.  Мақала авторының пікірінше, көптілді білім беру жағдайында болашақ 
инженерлердің тілдік дайындығы болашақ маманның кәсіби қызметін тиімді жүзеге 
асыру және қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: көптілді білім, көптілді құзіреттілік, көпмәдениеттілік, тілдік 
дайындық, инженерлердің кәсіби дайындығы,  коммуникативті құзыреттілік, 
көптілділік, маман, құзыреттілік үлгісі. 

 
Naurzgalieva G.A. 

Subject-content components ofengineer polylingual  competence 
The article discusses current issues of training engineers in the aspect of polylingual 

education. Today, polylingualism plays an important role of education. Polylingualism is a 
many-sided and multi-aspect phenomenon. The problem of polylingualism is associated 
with the language skills of the individuals. The structure, conditions of the development 
and formation of polylingual competence of future engineersare analyzedin this article. 
According to this article, the language training of future engineers in a poly lingual 
education will help to develop the abilities and to realizeprofessional activitieseffectivelyof 
a future specialist. 

Keywords: polylingual education, polylingual competence, multiculturalism, 
language training, professional training of engineers, communicative competence, 
multilingualism, specialist, standard, competency model. 
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Аннотация. Авторы статьи, раскрывают значимость применения музыки на 

занятиях, это является важным средством повышения их эффективности и 
качества. Подобные занятия характеризуется обеспечением студентов 
благоприятным психоэмоциональным состоянием в процессе занятий по физической 
культуре, повышением работоспособности студентов. Такие занятия не только 
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развивают интерес, но и повышают мотивацию к занятиям физической культурой. 
Статья подготовлена в помощь учителям и преподавателям физической культуры. 

Ключевые слова: мотивация, музыкальное сопровождение, музыкальные 
композиции. 

 
Люди во все времена стремились быть здоровыми, физически развитыми, 

творчески активными и стрессоустойчивыми. На протяжении всей истории человек 
находится в поиске действенных путей к здоровой и полноценной жизни.  

В настоящее время с появлением множества гаджетов общество озабочено 
проблемой значительного снижения уровня физического и психического здоровья 
молодого поколения, увеличилось число психосоматических заболеваний. Помимо 
экологических проблем и ухудшения качества питания, данная ситуация 
усугубляется понижением интереса к занятиям физической культуры у молодёжи [1]. 
Физическое воспитание является неотъемлемым элементом в общей системе 
воспитания молодого поколения и представляет собой образовательно-
воспитательный процесс [2]. 

Идея использования музыки как своеобразного допинга на беговой дорожке 
довольно новая в спортивной психологии и физиологии. Однако уже есть научные 
работы о влиянии музыки на беговые показатели.  

В сложившейся ситуации система физических тренировок в образовательной 
среде нуждается в поиске новых, более совершенных путей решения задач по 
сохранению и укреплению здоровья нации, привлечения студентов к регулярным, 
систематическим занятиям по физкультуре и спорту [3]. 

Одним из актуальных направлений физического воспитания является поиск 
новых привлекательных форм и методов организации и проведения учебных и 
дополнительных (факультативных) занятий, которые направлены обеспечить 
укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности 
обучающихся студентов. В этой связи, во многих вузах появляется широкий выбор 
различных направлений учебных и самостоятельных форм занятий физической 
культуры, которые направлены на удовлетворение разнообразных потребностей 
студентов, как в двигательной активности, так и в оздоровлении организма, с учётом 
их личных предпочтений, физической подготовки и индивидуальными 
особенностями студентов [4]. 

В сфере физической подготовки разрабатывается и применяется обширное 
количество инновационных технологий в образовательном процессе. Такой подход 
обеспечит наличие новых направлений, методик и средств физвоспитания в системе 
высшего профессионального образования. При этом, важную роль играет то, что 
большое число физических тренировок предполагает использование 
дополнительного оборудования (степ-платформы, фитболы, гимнастические 
коврики), которое значительно повышает эффективность выполнения физических 
упражнений. Но самое интересное и важное – это то, что эти занятия 
сопровождаются специально подобранной музыкой [5].  

Человек давно выделил сильное влияние искусства на свою жизнь и здоровье. 
Музыка помогала ему восстанавливать силы и душевное равновесие. Это заложено в 
самой его природе [6]. 

Ещё Пифагор, Аристотель, Платон и другие древние учёные обращали 
внимание своих современников на целебную силу воздействия музыки. Они 
отмечали, что музыка решает в обществе определённые задачи, она способна 
управлять сознанием и поведением людей, регулировать их умственную и 
физическую деятельность, давать эстетическое наслаждение, исцелять от болезней, 
формировать у слушателей вкусы, интересы, социальные установки, нормы и 
идеалы. В настоящее время доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные 
сокращения, обнаружено усиливающее действие музыкальных раздражителей на 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

213 
 

пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы звука и тембра, выработку гормонов. 
Исследования С.В. Шушарджана показывают, что частота дыхательных движений и 
сердцебиений изменяется в зависимости от темпа, тональности музыкального 
произведения [7]. 

Положительное влияние музыки на бег раскрывает доктор Костас 
Карагеоргис, кандидат наук в области спортивной психологии. Он сравнивает 
музыку с неким видом разрешённого психостимулятора, который позволяет 
улучшить скоростные и силовые характеристики. Ссылаясь на свои исследования, 
Карагеоргис отмечает, что музыка снижает восприятие уровня сложности пробежки 
примерно на 10%. Самое главное, по мнению спортивного психолога, это 
индивидуальный подход к выбору плейлиста. Музыка должна быть ритмичной, 
подходить для вашего среднего темпа бега и, конечно же, нравиться. Музыка 
положительно влияет на эффективность кардиотренировок. 

 Еще одно исследование ученых из Ливерпульского университета Джона Мура 
подробно описано в Scandinavian Journal of Medicine и Science in Sports. В этом 
случае ученые обратили внимание на темп под несколько другим углом. Вместо того, 
чтобы включать разные песни в разном темпе, они попросили испытуемых крутить 
педали под одну и ту же песню на трех разных испытаниях. Но участвующие в 
испытании люди не знали, что сначала песня воспроизводилась в нормальном 
режиме, а потом скорость увеличивалась или уменьшалась на 10%. Такие маленькие 
перемены практически незаметны, но как оказалось, они влияют на выполнение 
упражнений. Ускорение музыкальной программы увеличило расстояние, пройденное 
за единицу времени, силу и темп кручения педалей на 2,1%, 3,5% и 0,7% 
соответственно. Замедление программы приводило к падению на 3,8%, 9,8% и 5,9%. 
Исследователи пришли к выводу, что мы увеличиваем или уменьшаем наши усилия и 
темпы работы в зависимости от темпа нашей музыки. Таким образом, при 
правильном сочетании музыки, ваш мозг и ноги будут в полной гармонии [8]. 

Такие значительные функциональные возможности музыки обуславливают её 
целенаправленное применение в учебном процессе физического воспитания 
студентов. 

Во многих ВУЗах музыкальное аккомпанирование получило широкое 
применение на занятиях по физкультуре с элементами атлетической, ритмической 
гимнастики и фитнеса. Данная практика показывает, что физические упражнения, 
выполненные под аккомпанемент, имеют более действенное значение для решения 
многих задач, поставленных преподавателем перед студентами [9]. 

Музыкальное сопровождение необходимо выбирать с учётом его воздействия 
на организм и психику человека, но не менее важно учитывать и саму специфику 
физической нагрузки. Для занятий спортом следует подбирать музыку простую по 
форме и содержанию, жизнерадостную и бодрую по характеру, чтобы комплекс её 
выразительных средств соответствовал содержанию упражнения и помогал его 
выполнению [3]. 

Для подтверждения эффективности применения музыки во время учебных 
занятий физкультурой, для студентов I и II курса был подобран определённый 
комплекс традиционной системы упражнений на развитие силовой выносливости, 
предусмотренный разделом гимнастики (атлетическая и ритмическая). Комплекс 
упражнений, состоящий из 8 упражнений на силовую выносливость и 4 упражнения 
на растяжение был включён в основную часть учебного занятия, кроме того были 
подобран ряд упражнений для подготовительной и заключительной его части.  

Для студентов I курса занятия проводились с элементами ритмической 
гимнастики с музыкальным сопровождением, для II-го курса под руководством 
преподавателя методом круговой тренировки в формате традиционного учебного 
занятия. Основным отличием проводимых занятий для студентов I-го курса была 
музыка, которая сопровождала все 3 его части: подготовительную, основную и 
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заключительную. При подборе музыкального сопровождения было учтено 
соответствие музыки содержанию упражнений и возрасту обучающихся. Для 
каждого типа упражнения была подобрана отдельная определённая музыкальная 
композиция, затем составлена музыкальная программа к трём комплексам 
упражнений. Все упражнения выполнялись непрерывно, переходя от одного к 
другому без остановок. Этот метод хорошо зарекомендовал себя для кардио и 
аэробных нагрузок.  

В заключительной части занятия должна звучать музыкальная композиция, 
способствующая расслаблению, снятию утомления и восстановлению сил, то есть, 
успокаивающая мелодия. Она положительно содействует снижению нагрузки, 
физического и психоэмоционального напряжения и перехода организма студента в 
относительно спокойное состояние. Под успокаивающую музыку должны 
проводится дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении на растягивание 
мышц.  

По окончанию проведённых занятий был проведён опрос по выявлению 
эффективности и личного интереса к занятию физической культуры с применением 
музыки для студентов I курса и без него - для студентов II курса. По результатам 
опроса было выявлено, что 94% обучающихся на I курсе считают занятия 
физической культуры с музыкальным сопровождением наиболее интересными и 
эффективными. Многие студенты отметили, что музыка в зависимости от цели её 
применения, способствовала повышению работоспособности (47%), развитию 
координации движений (58%), воспитывала у занимающихся чувство и понимание 
ритма (42%), ускоряла процессы овладения техникой движения (85%).  

Студенты II курса по итогу проведённых занятий отметили положительно 
только предложенный комплекс упражнений, для развития силовой выносливости 
(72%), моторную плотность занятия (64%), а вот эмоциональный фон занятия не 
способствовал повышению работоспособности, поэтому уже на третьем круге 
выполнения физических упражнений у 47% из опрошенных наблюдалось 
значительное её снижение. 

  

 
 

Рисунок 1 – Уровень работоспособности студентов первого и второго курса 
 
Проблема изучения мотивации занятий физической культурой и спортом, как 

и в целом проблема мотивации поведения деятельности детей, занимает в настоящее 
время одно из центральных мест в теоретико-прикладных исследованиях педагогики 
и психологии, так как знание и понимание мотивационной сферы студентов будет 
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способствовать формированию положительно активного отношения к занятиям 
физической культуры и спортом. 

Термин «мотивация» обозначает сложную систему отношений, побуждений, 
мотивов, потребностей, интересов, идеалов, стремлений, которые определяют 
направленность активности человека и др. Что касается механизма действия мотивов, 
то они в подростковом возрасте возникают на основе сознательно поставленной цели 
и сознательно принятого намерения. 

Исходя из этого, целью исследования послужило изучение мотивации 
студентов  к занятиям физической культурой и спортом.  Для этого были 
использована анкета: Отношение к занятиям физической культурой с внедрением 
музыкального сопровождения. 

В анкете  студентам предлагалось выразить свое отношение к занятиям 
физической культурой и спортом. 

В предлагаемые утверждения заложены следующие мотивы: 
- сохранение здоровья; 
- внутренняя мотивация к здоровому образу жизни; 
- положительные эмоции; 
- приобретение практических навыков; 
- самосовершенствование. 

Отношение к занятиям физической культурой 
с внедрением музыкального сопровождения 

 1. Если бы на занятиях физической культуры применялось музыкальное 
сопровождение, твой интерес к занятию возрос? 

             а). да; 
             б). нет. 
2. Как ты относишься к применению музыкального сопровождения на 

занятиях физической культуры? 
              а). это интересно; 
              б). это полезно; 
              в). отрицательно; 
              г). безразлично. 
 3. Хотел бы ты, чтобы больше отводилось занятий с музыкальным 

сопровождением? 
             а). да; 
             б). нет; 
             в). безразлично. 
 4. Какой результат ожидаешь от занятий с музыкальным сопровождением? 
             а). повышение работоспособности; 
             б). улучшение эмоционального состояния; 
             в). гармоничное развитие личности; 
             г). оздоровительное действие. 
 5. Нравятся ли тебе занятия  с внедрением музыкального сопровождения? 
             а). да; 
             б). нет; 
             в). безразлично. 
В процессе внедрения данного метода обучения было проведено 

анкетирование студентов 1-2 курсов, с целью выяснения, насколько им интересно 
заниматься по предложенной методике. Были получены следующие результаты, 
показанные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты анкетного опроса студентов первого и второго курса 
 1 курс 2 курс 
Всего 105 97 
Заинтересовались 89 91 

Безразличны 16 6 
    
Результаты анкетирования показывают, что студенты проявляют большой 

интерес к занятиям с музыкальным сопровождением, а это не только оптимизирует 
учебный процесс, но и повышает эффективность занятий, тем самым повышается 
мотивация к занятиям физической культуры. 

Таким образом, для обеспечения эффективности физкультурной и спортивной 
деятельности следует изучать мотивы и на основе полученных результатов 
формировать необходимые мотивационные комплексы по их развитию. 

Результаты исследования показали, что целенаправленный подбор 
и применение музыкального сопровождения в различных частях занятия 
с гимнастической, легкоатлетической и игровой направленностью не только 
обновляет методические подходы и способствует повышению интереса студентов 
к занятиям физической культурой, но и содействует повышению уровня физической 
подготовленности занимающихся, развитию их двигательных способностей (общей 
выносливости  и скоростной; быстроты; координации движений и гибкости, 
характерных для данных видов физкультурно-спортивной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методически грамотный 
подбор музыкального сопровождения на занятиях физической культуры является 
одним из важных условий для правильной организации занятия. Применение музыки 
на занятиях является важным средством повышения их эффективности и качества. 
Подобные занятия характеризуется обеспечением студентов благоприятным 
психоэмоциональным состоянием в процессе занятий по физической культуре, 
повышением работоспособности студентов, активизацией волевых усилий, а также 
комплексным оздоровлением студентов.   

Кроме того, использование музыки в любых форматах занятий физическими 
упражнениями решает несколько задач, главными из которых являются следующие: 

 содействие всестороннему гармоничному развитию личности 
занимающихся через искусство как синтетическую форму человеческой 
жизнедеятельности;  

 способ тренировки одновременно тела и души;  
 способствование организации занимающихся в процессе занятий (при 

выполнении физических упражнений, различных перестроений, смене движений и 
места в зале);  

 содействие улучшению эмоционального фона на занятии и 
психоэмоционального состояния занимающихся [4].  

Авторы, изучавшие применение музыки в занятиях физической культурой  
установили непосредственное влияние музыки на длительность выполнения 
тренировочных упражнений, динамику занятий физкультурными упражнениями. 
Музыка способствует развитию координации движений, воспитывает у 
занимающихся чувство и понимание ритма, музыкального вкуса. Её применение на 
занятиях способствует преодолению нарастающего утомления и помогает 
разнообразить тренировки, стимулировать и мотивировать тренирующихся к новым 
достижениям, а также ускоряет процессы освоения техники правильного выполнения 
движений [10]. 

В результате педагогических наблюдений выделены три типа использования 
музыкального сопровождения на занятиях физическими упражнениями: 

– звуколидер; 
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– психолидер;  
– фон. 
Основными характеристиками представленных типов является 

функциональный набор: психорегулирующая, организационная, оптимизирующая, 
развивающая, гедонистическая и аксиологическая функции, позволяющие 
определить наиболее частные требования к подбору музыкального сопровождения в 
физкультурных занятиях. 

Если не всегда есть возможность проводить занятия под музыку, то нужно 
хотя бы иногда проводить со  студентами разных курсов музыкальные флэш-мобы, 
которые вызывают много положительных эмоций и заряжают энергией как 
обучающихся, так и преподавателей.  Его применение на занятиях способствует 
преодолению нарастающего утомления и помогает избегать однообразия в 
проведении занятия, а также может ускорять процессы овладения техникой 
движения.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 
САБАҚТАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ МУЗЫКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІҢ 

МАҢЫЗЫ 
Мақала авторлары сабақта музыканы қолданудың маңыздылығын ашады, бұл 

олардың тиімділігі мен сапасын арттырудың маңызды құралы болып табылады. 
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Мұндай сабақтар студенттердің дене шынықтыру сабақтарындағы қолайлы 
психоэмоционалдық жағдаймен қамтамасыз етуімен, студенттердің жұмысқа 
қабілеттілігінің артуымен сипатталады. Мұндай сабақтар қызығушылықты дамытып 
қана қоймай, сонымен қатар дене шынықтырумен айналысуға ынталандыруды 
арттырады. Мақала дене шынықтыру мұғалімдері мен оқытушыларына көмек ретінде 
дайындалған. 

Тірек сөздер: мотивация, музыкалы қсүйемелдеу, музыкалық композициялар. 
 

Bessmertnov P.A., Bessmertnova A.L. 
THE VALUE OF MUSICAL ACCOMPANIMENT IN EFFICIENCY 

PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN HIGHER EDUCATION 
The authors of the article reveal the lessons on the use of music in the classroom, it 

is an important means to improve their efficiency and quality. Such classes are 
characterized by providing students with a favorable psycho-emotional state in the process 
of physical training, improving the performance of students. Such classes not only develop 
interest, but also increase motivation for physical training. The article is prepared to help  
teachers of physical culture. 

Key words: motivation, musical accompaniment, musical compositions. 
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫНДА ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Аңдатпа. Мақалада инновациялық технологияларды оқу үдерісіне пайдалану 

ерекшеліктері қарастырылған.  Қазіргі таңда оқу үдерісіне «жаппай» енгізіліп 
жатқан инновациялық технологиялар көкейкесті мәселелердің тоғысында пайда 
болып, оқу үдерісіндегі әдістемелерге жаңаша тұрғыдан қарап, оны үздіксіз 
жаңғыртуға бағытталады.  Жаңа инновациялық технологияның тиімділігі мен оны 
қолданудағы әдіс- тәсілдер баяндалады. Теориялық  алған білімдерін практикада 
қолданудағы түрлі әдістердің тиімді жақтары  қарастырылады.  

Тірек сөздер: жоғары оқу орны, дене шынықтыру, спорт, жаңа инновациялық 
технология, құзыреттілік, педагогикалық құзыреттілік, біліктілік, стратегиялық 
бағдарлама, жүйе, замануи білім, шеберлік, тиімділік.  

 
Біздің мемлекетімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер 

білім беру жүйесінің алдына үлкен міндеттер қойып отырғандықтан ХХІ ғасыр 
табалдырығын білім мен ғылымды жаңа инновациялық технология бағытында 
дамыту мақсатымен аттауымыз – үлкен үміттің басты нышаны болып табылады. 
Егемен ел болғаннан бері, өз бетімізше өркендеп, өсу үрдісін таңдаған біздің елімізде 
білім берудің бағыт-бағдары Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
«Қазақстан–2030» стратегиялық бағдарламасында» және басқа да құжаттарда 
негізделгені бізге мәлім [1]. 

Жас өскелең ұрпақтың тағдыры олардың бойына ізгілік нұрын себуші 
ұстаздардың қолында, сондай-ақ ұстаздар – балаларға білім ғана емес, оларды өмір 
бойы үйренуге үйрететін, біздің тәуелсіз мемлекетіміздің болашағын қалап жатқан 
маман болып табылады. Сонымен қатар, еліміздің өсіп өркендеуі бәсекеге қабілетті 
білімді, білікті жастарына, оларға білім беретін ұстаздарға  байланысты десек, 
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үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастыру, тәрбие беруде жаңа инновациялық 
технологиялар орнықтыру және оны жүзеге асыру басты мәселе болып отыр. 

Педагогикада білім беру мазмұны өте күрделі және көп қырлы түсінікте болып 
келеді. Білім беру мазмұны дегеніміз – жалпы жеке тұлға қалыптастырудағы адам 
баласына іс- әрекет, тәсілдерді меңгеруі мен жүйелі білім алуы, іскерлік пен дағдыны 
қалыптастыру, ақыл-ойы мен сезімін дамыту, таным арқылы көзқарасын 
қалыптастыру болып табылады [2]. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында  жаңа  адамның жан-жақты  
қасиеттерінің  толысып, жетілуінде кәсіби құзыреттілігі қалыптасқан мұғалімнің  
атқаратын ролі зор екені көрсетілген [3]. 

Өйткені 12-жылдық мектептің алдына қойылған мақсат пен нәтижеге апарар 
жолда жаңа заманға сай, күтілетін нәтижелерге бағытталған жаңарған білім 
мазмұнын жеке тұлғаға жеткізетін, педагогикалық қызметке ынтасы жоғары, білім 
беру саласындағы үнемі жаңарып отыратын өзгерістерге икемді, жаңа 
технологияларды оқу-тәрбие үдерісінде қолдана алатын, яғни бір сөзбен айтқанда, 
құзыретті мұғалімдерді дайындау - бүгінгі күннің көкейкесті мәселерінің бірі болып 
отыр. 

Бүгінгі маманның біліктілігі, оның білімінің нәтижесі құзыреттіліктер болып 
танылды. Педагогика ғылымында құзыреттіліктерді анықтау және жіктеу әдіснамасы 
қалыптасты. Осы әдіснамаға сүйене отырып, құзыреттілік тұрғысынан білім беру 
үдерісінің  мұғалімдерге бағытталу сипаты айқындалды. Осыған орай, білім беру 
технологияларына, ұйымдастыру формаларына, оқытушылар мен студенттерге, 
олардың жетістіктерін бағалауға жаңа талаптар қойылуда. 

Осыған орай қазіргі заман талабына сай сабақ өткізуде жаңа инновациялық 
технологияларды қолдану өз жетістігін көрсетуде. 

Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты 
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа 
әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану 
арқылы студент жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты 
өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні оқытушыларының  
басты міндеті. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-
тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, 
оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану қажет [4, 3 б.]. 

Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 
бар. Мұнда негізінен студенттің қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Сол 
арқылы болашаққа бағдар алар құзыретті маман дайындай аламыз. Дегенмен де 
студенттерді  бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру 
жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан студенттердің пәнге 
қызығушылықтарын арттыру, сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу 
тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі 
спортшылар өмірін алуға болады. Сол себептен оқытушы  сабақты тартымды етіп 
теория мен практиканы ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың 
тиімділігі баса назарда болуы қажет. Бұл педагогикалық құзыреттілік оқытушы  мен 
студенттің  арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім 
студенттермен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлығының  дамуы үшін қолайлы 
жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. 
Барлық студенттер  өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан 
бастайды, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі 
деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл студентер арасындағы 
бәсекелестікті және әр студенттің  өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге 
көтерілуіне толық жағдай жасалады. 
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Сондықтан әр бір мұғалім күнделікті сабағына өмір талабына сай дайындалып 
педагогикалық технологияларды кеңінен пайдалануы тиіс. Ол заман талабы. 
Мұғалімнің шығармашылық жұмысы ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады, яғни, 
өтілетін сабақың жоспарын құру, оны өткізу әдстемесі, оқушылардың қабілеттерін, 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, иллюстрация, техникалық құралдарды, 
дидактикалық материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы шығармашылық әрекеті 
арқылы оқушының шығармашылық қабілеті қалыптасады. Ал, шығармашылық 
қабілеттер шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады. 
Оқушыны шығармашылық ойлауға, жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету 
ол мұғалімнің әр сабағында қалыптасып отыратыны анық.  Сабақта, жалпы білім 
беру мекемелерінде оқушыларға ыңғайлы және жайлы жағдай жасалу қажет, сонда 
ғана оқудан жақсы нәтиже шығады, ол тұлға ретінде жан – жақты дамитын болады. 

Қазіргі білім берудегі жаңа әдістер оқушының өз бетінше білім алуына, 
танымдық белсенділігін арттыруға, шығармашылығын қалыптастыруға, кез – келген 
мәселе жөнінде өз пікірінің болуы және оны дәлелдей алуы тағы сол сияқты ықпал 
ететіндігі белгілі. Осы жаңа әдістерді қолдану кезінде педагогикалық-психологиялық 
талаптарды біріктіре отырып, оқушының оқу материалын терең игеруіне жағдай 
жасау қажеттілігі ескерілуі тиіс. 

Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне алады. 
Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту технологияларының 
тиімді әдістерінің элементтерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды ұсынамын.  

Сабақтың тақырыбы: Жүгіру элементтері бар қимылды ойындар. 
Сабақтың мақсаты:  
а) Білімділік: Бағдарламадағы қарастырылған жүгіру  жаттығуларының 

теориялық мәліметтер негізін игеру, ағзаның жаттыққандығын қамтамасыз ететін 
қозғалыс қимылдарын, іскерліктер мен дағдыларды, дене мен ақыл - ой жұмыс 
қабілеттілігіне қажетті білімдерін толықтырып, жаңа мәліметпен қамту. Жүгіру 
элементтерін жан-жақты жетілдіре отырып, жүгірудің әдіс-тәсілдері туралы ақпарат 
бере отырып оларды жан-жақты ойындар арқылы жаттықтыру. 

ә) Тәрбиелік: Сабаққа деген қызығушылығын оятып, спортқа деген 
белсенділігін арттыру, салауатты өмір салтын ұстана білуге баулу, ақыл – ойын 
дамыту. Шапшаңдық, ептілік, күштілік, батылдылық дағдыларын қалыптастыра 
отырып дене даму қарқынын арттыру. 

б) Сауықтыру: Жүгіру жаттығуларының әдіс - тәсілдерін қимылды ойындар 
арқылы меңгерте отырып өмірге қажетті қимыл – қозғалыс қабілеттерін жетілдіріп 
ағзаларын сауықтыру. 

Сабақтың түрі: Саяхат сабақ. 
Сабақтың әдісі: Топтық әдіс, жеке-дара,түсіндіру, үйрету, жарыс және ойын 

әдісі. 
Қажетті құрал жабдықтар: Ысқырық, секундомер,эстафеталық таяқша, 

гимнастикалық таяқша, кеглилер, үлкен теннис добы,баскетбол добы, секіртпе. 
Өтетін орын: Спорт залы. 
Өтетін уақыты: 26.04.2017 ж. 
Топ: Б-15. 

 
Кесте 1 – Дене шынықтыру пәні бойынша сабақтың құрылымы 

№ Сабақтың мазмұны Уақыт 
мөлшері 

Әдістемелік нұсқаулық 

І 
 

Дайындық бөлімі. 
Сапқа тұру, сәлемдесу,кезекшінің 
мәліметі. Сабақтың мақсатын 
түсіндіру.  

15 мин. 
 
1 

Қысқа әрі түсінікті етіп 
баяндау.   
 
Психологиялық 
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Құрметті студенттер біз бүгін 
«Денсаулық еліне саяхат» сабағына 
қош келіппіз. Біздің саяхат 
жоспарымыз бойынша көптеген 
аялдамалар бар солардан сүрінбей 
өтіп шығуға сәттілік тілеймін. 
Психологиялық тренинг: «Жүректен 
жүрекке» 

тренинг арқылы 
студенттер бір –біріне 
жылы лебіз білдіріп 
болашаққа сәттілік 
тілейді. 

Саптық жаттығулар және оның 
түрлері. ЖДЖ- кешенін орындау. 

1 Бұйрықты дауыстап әрі 
түсінікті етіп баяндау.  

II Негізгі бөлім.  
Үй тапсырмасын сұрау: ЖФД 

3 Берілген тапсырманы 
мұқият орындау. 
 

 Топ студенттерін екі топқа бөлу. 
Жаңа сабақ: «Жүгіру элементтері бар 
қимылды ойындар».  

30 мин. Топ студенттерін қатар 
бойынша екі топқа 
бөлу. 

Аялдама. «Қайталап жүгіру» ойыны.  
Ойынның мазмұны: Ара қашықтығы 
10 метр болатын үш белгі арқылы 
қайталап жүгіреді.  

4  
 
 
Қайталап жүгіру. 

Аялдама. «Бақалар» ойыны. 
Ойыншылар екі топқа бөлініп 
белгіленген кедергілерден қос аяқпен 
секіру арқылы өтіп тақтада тұрған 
сөзжұмбақтардыың шешімін жазып 
кейін қайтарда белгі сыртымен 
жүгіріп келіп қолын келесі ойыншыға 
табыс етеді. Ең бірінші болып жеткен 
топ жеңімпаз атанады. 

4  
 
 
 
 
 
 

Аялдама. «Құрсау» ойыны. 
Ойыншылар екі топқа бөлініп 
гимнастика-лық құрсау арқылы 
белгіленге жерге дейін құрсаулардың 
ішімен атап көшу арқылы мәреге 
дейін жетіп құрсауды келесі 
ойыншыға табыс етеді. Ойын 
осылайша соңғы ойыншыға дейін 
жалғасып мәреге бұрын жеткен 
ойыншы жеңімпаз атанады. 

4 

Аялдама. «Кім епті» ойыны. 
Ойыншылар екі топқа бөлініп 
баскетбол добымен белгіленген 
кедергілердің арасымен айналып өтіп 
жүгіреді. Топқа бірінші болып 
ойыншы жеңімпаз атанады. 

4  
 
 
Кеглилер арасымен 
допты дұрыс алып 
жүру. 

Аялдама. «Таяқшалар» ойыны. 
Топ ойыншылары шеңбер құрып 
тұрады да берілген ысқырық бойынша 
келесі ойыншының таяқшасын ұстап 
қалуға тырысады. Таяқшаны ұстай 
алмаған ойыншы ойыннан 
шығарылады.  

 
4 

 
Белгіленген ережеге 
сүйене отырып ойнау. 
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Аялдама. «Күн мен түн» ойыны. 
Ойыншылар екі қатарға арқаларын 
беріп бірінші топ күн екінші топ түн 
болып қатар түзейді бастаушының 
бұйрығы бойынша күн деп айтылса 
күндер қуады, түн деп айтылса түндер 
қуады. 

4 Белгіленген шекараға 
дейін қуып жету. 
Ойынды ережеге 
сүйене отырып ойнау. 

 Аялдама.  
Эстафеталық жүгіру 4х30 метр. 
Ойыншылар екі командаға бөлініп 
эстафета таяқшасын беру арқылы 
жүгіреді.  

4 

 
 

Аялдама. «Кім жылдам» ойыны 
Ойыншылар екі топқа бөлініп тұрып 
кезекпен белгіленген жерге дейін 
секіртпемен секіріп айналып келіп 
келесі ойыншыға таыс етеді. Ойынды 
бірінші болып аяқтаған ойыншылар 
жеңімпаз болып табылады. 

2 Ойынды ережеге сай 
ойнау.  
Секіртпемен секірген 
кезде аяқтарды алма 
кезек басуға болады. 

 

Венн диограммасы 
Қимылды ойындардың жіктелуі және 
пайдасы туралы өз ойларын айту. 

 Диограмма  бойынша 
жеңіл атлетикаға 
арналған қимылды 
ойындарды 
жіктеу. 

III Қорытынды бөлім 
Топты бір қатармен сапқа тұрғызу, 
тыныс алу жаттығуларын орындау. 
Сабақты қорытындылау.  Рефлексия 

Аты - жөні Білемін Білмеймі
н 

   
Оқушыларды бағалау. Үйге тапсырма 
беру 

5 мин. Рефлексия арқылы 
студенттер өздеріне 
сараптама жасайды. 
Шаршап шалдығу 
белгілерін басып, 
келесі сабаққа ағзасын 
дайындау.  

         
Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясының 

элементтерін  тиімді пайдалану арқылы сабақты жүзеге асыруға болады. Осы 
технологияның шығармашылық бөлігін басшылыққа ала отырып  дене шынықтыру 
сабағын саяхат сабақ түрінде ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген бейімділігін 
арттырды.  Сабақта дамыта оқыту технологиясының элементтерін қолдана отырып 
өткізуде сабақтың моторлық тығыздығын күшейтуге болатыны байқалды.  
Инновациялық  технология элементтерін қолдана отырып сабақтың түрін өзгертіп  
өткізу барысында оқушылардың шығармашылық деңгейі анықталды.  Саяхат сабақ 
барысында жаттығулар жеңілден күрделіге ауысу барысында оқушылардың 
дайындық деңгейлері анықталды. 

Сабақтың жалпы уақыты – 50 минут. Сабақтың  қозғалтушы тығыздығы 80%-
ға дейін жетті. Күтілетін нәтиже – дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының 
артуы; студенттерге  қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу. 

Ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы студенттердің  
тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму мониторингі» кестесіне 
белгілей отырып, студенттің  біліміне талдау жасап отыру қажет. 

Дамыта оқыту технологияларының элементтерін қолданғанда төмендегідей 
жетістіктерге қол жеткіздік: Сабақты саяхат сабақ түрінде өткізгендіктен, жаттығу 
түрлерінің күрделенгені байқалмай жаттығуды тез қабылдайды. 
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Оқушының сабаққа қатысу ынтасы артады. Қимыл қозғалысы жай  оқушы 
белсенді оқушыға айналады. Жауапкершілік сезімі артады. Құрбысынан қалмауға 
тырысады. 

Бұл оқыту ойындары арқылы оқушылардың білімге, үйренуге деген 
құштарлықтары оянып, оқу қызметінен жағымды эмоциялар алып, қанағаттанады.   

Сонымен, дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
қолданудың орны орасаң болары хақ. Студенттердің  пәнге деген қызығушылығын 
арттырып, білім сапасын көтеруге оқудан  тыс спорттық шаралардың да маңызы зор.  

 Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, әр 
түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, асық ату, аударыспақ сынды ойын 
түрлерін өткізіп отыру керек [2]. Осындай жұмыстарды жүргізу нәтижесінде 
студенттердің  белсенділігі артып, спортқа деген бейімділігі қалыптасады. 
Студенттердің  танымдық қабілеттері артып, салауатты өмір сүру, адам денсаулығы 
осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. Нәтижесінде студенттердің  білім сапасы 
жоғарлап, оқу тоқсандарында жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 

Қорыта айтқанда, алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін дамыту 
керек. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткізіп, яғни студенттің  өзін-өзі 
басқарудағы әлеуеті артады. Жаңа идеяларды еңгізу барысындағы орындалатын 
міндеттер: 

- студентпен  қарым-қатынасты қалыптастыру; 
- студенттің  логикалық ойлау қабілетін дамыту; 
- әр студенттің  әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану. 
Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде студенттердің теориялық білімін 

әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек. Нәтижесінде әр студенттің  
білімі, қабілеті қалыптасады,   бойындағы жетістіктері көрінеді,  қиындықтарды 
жеңеді, әлеуеті артады, жан-жақты дамуға қол жеткізеді. 
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Кашкынбай К.Т, Шандозтеги А.Т. 
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В статье раскрываются особенности использования инновационных 

технологий в образовательном процессе. В настоящее время инновационные 
технологии внедряются на стыке актуальных проблем и ориентированы на новый 
подход к процессу обучения и ориентированы на постоянную модернизацию. В 
статье рассмотрены основные преимущества использования инновационных 
технологий. Также рассмотрены основные методики, которые в дальнейшем 
студенты могут использовать на практике.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение, физическое воспитания, спорт, 
новая инновационная технология, компетентность, педагогическая компетентность, 
навыки, стратегическая программа, система, современные знания, умение, 
эффективность. 
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Kashkynbay K.T., Shandoztegy A.T. 
USING OF NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF 

PHYSICAL EDUCATION 
The article reveals the features of the use of innovative technologies in the 

educational process. Nowadays, innovative technologies are being introduced at the 
intersection of current problems and are focused on a new approach to the learning process 
and are focused on continuous modernization. The usage of new innovative technologies at 
the lessons of physical training. The main advantages of using innovative technologies are 
considered in the article. The main methodics which further can be put by students into 
practice are also considered here. 

Keywords: high education establishment, physical training, sport, new innovative 
tehnologies, competence, pedagogical competence, skills, strategic program, system, 
modern knowledge, skill, efficiency. 
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ПРОФЕССОР, ТҮРКІТАНУШЫ Б.САҒЫНДЫҚҰЛЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

ТҰЖЫРЫМДАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада профессор, түркітанушы ғалым Б.Сағындықұлының 
зерттеулерінің маңызы жан-жақты сараланған. Ол ұлы ғалым Ә.Нәжіптің шәкірті 
болып,  өмір бойы ғылымға адал қызмет етіп келе жатқан көрнекті ғалым. Ғылыми 
тұжырымдары түркологияға қосылған  тың жаңалықтар екендігі терең  
талданған. Сонымен қатар орта ғасырлық жазба мұраларды, тіл тарихын індете 
зерттеудің тұтас әдіснамалық негізін және силлабология ілімі қалыптастырғаны 
толық дәлелденген. 

Тірек сөздер: түбір, архесиллаб, архетип, дыбыс, дауыссыздар, 
силлабология, фонология, негіз, қосымша, аффрикат. 

 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласында 

Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы» дей отырып, 
«Түркі өркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» атты жобаны ұсынды [1]. 
Осы жобаны қолға алмас бұрын бүгінге дейін түркітану ғылымында не істелді деген 
сұрақ туындайды. Қолжеткен табыстарымызды саралау болашақта істелетін зерттеу 
жұмыстарының мақсатын айқындау үшін қажет. 

Қазақ тілі тарихын зерттеу барлық түркі тілдері тарихын зерттеу ісімен 
тығыз байланысты. Сонымен қатар қазақ тілінің басты қайнар көздерінің  бірі болып 
табылатын орта ғасырлық жазба жәдігерліктерді зерттеу ісі өткен ғасырдың 60-
жылдарынан кешенді түрде қолға алынды. Ә.Н. Нәжіптің 1978 жылы «Изучение 
истории тюркских языков в Казахстане» атты мақаласы жарияланды. Мақалада 
А.Құрышжанов, А.Есенғұлов, Г.Айдаров, А.Махмутов, Т.Қордабаев, М.Томанов, 
А.Аманжолов, А.Ибатов сияқты ғалымдардың зерттеулерінің басты ерекшеліктері 
мен құндылығына тоқтала келіп, «в 1973 году в Известия АН К ССР опубликована 
статье молодого ученого Б.Сагиндыкова на тему «лексические и грамматические 
особенности арабских и персидских элементов тюркоязычных памятников Золотой 
Орды и Египта ХІҮ века». За анализ арабских и персидских элементов, за выяснение 
их роли в обогощении лексики, в словооброзавательном процессе, в различных 
сочетаниях и т.д. в первые взялся Б.Сагиндыков», деп атап көрсетеді. Мақалада  
қазақтың танымал түркітанушы ғалымдарының еңбектерін саралай келе,  шәкірті 
Б.Сағындықұлы зерттеулерінің құндылығын ашып көрсетіп, зор үміт артқан еді. Ұлы 
ғалымның еңбекқор шәкірті бола білген Берікбай Сағындықұлы ғылымға 
адалдығынан өмір бойы айныған емес. Ол өз ұстазының жетекшілігімен 1977 жылы 
«XIV ғасырдағы түркі жазба ескерткіштерінің салыстырмалы лексикасы» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертация жазып, ойдағыдай қорғап шықты. Осыдан кейін 
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жас ғалым орта ғасырлардағы бүкіл ескерткіштердің мәтіндерін терең меңгеруге 
кірісті, теориялық зерттеулерге ерекше ден қойды.  

Қадірменді ұстаз, филология ғылымдарының докторы, професссор, Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ филологиясы» 
кафедрасының меңгерушісі, көрнекті ғалым Берікбай Сағындықұлының қысқаша 
өмір өткелдерін барласақ, ағай  1962 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің филология факультетін бітіріп, республикалық «Социалистік 
Қазақстан» газетінде әдеби қызметкер болып қызмет істейді. 1972- 1975 жылдары 
Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының аспирантурасын тамамдап, 
1975-1979 жылдары Қазақ ССР «Ғылым» баспасының редакторы, редакция 
меңгерушісі қызметін атқарады. 1979 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті қазақ тілі кафедрасына аға оқытушы болып орналасады. 1984-1997 
жылдар аралығында доцент қызметін атқарса, 1997 жылдан бастап әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры. 

Берікбай Сағындықұлының түркітану сияқты кешенді ғылымның бір саласы 
орта ғасырлық жазба ескерткіштерді зерттеу ісін құлшына қолға алуына ұстазы,  
күллі түркі әлеміне танымал, атақты түркітанушы Ә.Нәжіптің  ықпалы мол болды. 
Еждаһатсыз, михнатсыз, табылмас ғылым  сарасы,-деп ұлы Абай айтқандай қиын да, 
қызық тіл тарихы саласын зертеуде Бекеңнің еңбегі жемісті болды деп айтуға 
болады. 

1977 жылы “ХIV”ғасыр жазба ескерткіштерінің салыстырмалы лексикасы» 
деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын жемісті қорғады. Ұстаздық пен 
ғылыми жұмысты мәңгі серік қылды. Ғылыми жұмыс өмірінің мазмұны мен 
мақсатына айналды. Ырыс ауысады, білім жұғысады емес пе. Ұстазынан озуға 
талаптанбаған, алдыңғы буынның қолы жетпеген биіктерге ұмтылмаған шәкірт 
шәкірт бола ма. Бекең жазба ескерткіштерді танып, түстеу жұмысын шындап қолға 
алды. Орта түркі дәуіріндегі жазба жәдігерліктер қазақ халқы үшін тек тілдік мәлімет 
ғана емес, ол біріншіден рухани қазына, екіншіден қыпшақ тайпалары тілінен, дағды 
- дәстүрінен, тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін тарихи дерек. Осы материалдық 
және рухани дуниелерде қазақ жұртының іздері, тарихы жатыр.Осындай жаба 
мұраларды тәржімалап, транскрициялап қалың көпшілікке таныстыруда Бекеңнің 
еңбегі ұшан теңіз. Ә.Құрышжановпен бірлесіп Ахмед Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» 
шығармасының транскрипциясы мен мағыналық, поэтикалық аудармасын 
дайындады. Ежелгі дәуір әдебиеті нұсқалары ретінде Жүсіп Баласғұни, Қожа Ахмед 
Яссауи, Ахмед Йүгінеки, Сүлеймен Бақырғани, Рабғузи, Хорезми еңбектерін 
аударды. Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы, тарихи фонетикасы, тарихи 
морфологиясы, түркі тілдерінің салыстырмалы лексикологиясы мәселелерімен 
шұғылданды. Осы салада талмай ізденіп, біраз жетістіктерге жетті, шәкір тәрбиелеп, 
төрт ғылым докторын, жиырма бір ғылым кандидатын дайындап, ғылымға үлкен 
үлес қосты. Қазақ тіл білімінде тұсастай «Сағындықұлы мектебі» қалыптасты деп 
айтуға болады. Ағамыз да шәкірттерін бесігінен тәрбиеледі. Әлі есімізде Бекеңнің 
арнай курстарында араб жазулы қолжазбаларды ежіктеп оқып,  терлеп- тепшіп 
тұратынбыз.  Ағайдың шәкіртерінде көлденең келген кісі жоқ. Бәрі де университет 
қабырғасынан өсіп жетілген түлектер. Ағай талапты жасты жөргегінен танып 1, 2 
курстың студентіне өзіндік жұмыс қылып тақырып беретін. Сол өзіндік жұмыс келесі 
жылдары курстық жұмысқа, дилом жұмысқа, одан әрі кандидаттық дисертацияға, 
тіпті докторлық диссертацияға ұласады. Ұстаздың қояр талабы біреу: ол ғылым 
үйренем деген адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері, тілек – мүддесі бір ғана 
мақсатқа бағытталуы, ғылым үшін ақиқат пен әділдікті ту қылып ұстауы  шарт. 
Ғылымды күшті меңгерген және оны сүйетін ұстаз ғана өз шәкірттерінің бәріне 
жемісті ықпал жасайтын болады. Бұл тұрғыда кейінгі жастар қазақ тілі тарихын  
жазба ескерткіштер негізінде зерттеуге талаптанса, қызығушылық танытса, ол - сөз 
жоқ, Бекеңнің ықпалы. 
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«Ғылымдарды меңгергенмен, пайдаға асырмаған адам – жерді жыртқанмен, 
тұқым сеппеген диқанмен бірдей»,- деп шығыс ғұламасы Сағди тегін айтпаса  керек-
ті. Бұл тұрғыда  Бекең дәнін уақытында сеуіп, өнімін дер кезінде жинайтын шебер                                              
ғылым диқаны. Ауыр еңбегінің жемісі – түркітану ғылымына әкелген өзіндік 
тұжырымдары мен соны жаңалықтары. 

1994 жылы «Түркі тілдері лексикасы дамуының фонологиялық 
заңдылықтары» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғап, «Қазақ тілі 
лексикасы дамуының этимологиялық негіздері» атты монографиясы жарияланды. 
Аталмыш еңбек қазақ тілі тарихын зерделеуде ерекше жаңалықтарымен, тың 
тұжырымдарымен құнды. Нәтижесінде  ғылыми жұртшылықтың көңілінен шыққан 
ірі-ірі жаңалықтар ашты. Ашылған жаңалықтардың бастылары ретінде мына 
төмендегілерді атап көрсеткелі отырмыз. 

Ғалым түркі  тілдерінің аса ежелгі дәуірлерінде жіңішке дауыстылардың 
мүлдем болмағандығын айқындап, анықтап берді. Олардың барлығының да жуан 
дауыстылардан пайда  болғандығын нақты  фактілермен дәлелдеді. Мысалы, татлы 
сын есімінен қазіргі тәтті сын есімі туындаса, қол, орқаш, қары, ажа, ажым, бары, 
доңғалақ сөздерінен жіңішке айтылатын көл, өркеш, кәрі, әже, әжім, бәрі, дөңгелек 
сөздері пайда болған. Тілімізде жіңішке айтылатын қанша сөз болса, солардың 
барлығының да сонша жуан варианты бар болып шықты. Мұның өзі қай жіңішке 
дауыстының қай жуан дауысты дыбыстан шыққандығын пайымдауға толық 
мүмкіндік береді. 

Түркі тілдерінің аса ежелгі дәуірлерінде жіңішке дауыстылардың 
болмағандығы сияқты, ұяң дауыссыздардың да мүлде болмағандығына 
Б.Сағындықұлы ғылыми  жұртшылықтың көзін жеткізе алды.   Фонетистердің 
зерттеулеріне көз салсақ, қатаңдар мен ұяңдар ежелгі дәуірлерден-ақ жарыса 
қолданылып келе жатқандай сезілетін. Ұяңдар бұрыннан бар ма еді, жоқ па еді деген 
мәселеге көңіл бөлінбейтін. Оның есесіне тіл-тілде қатаңнан ұяңның пайда 
болғандығы фонетикалық сөз варианттары арқылы  белгілі болатын: тұз~дұз, тиірмен 
~ диірмен, т.б. 

Жуан дауыстылардың жіңішкеру, қатаң дауыссыздардың  ұяңдану үдерісі бір  
мезгілде, бір дәуірде жүрді  деуге толық негіз бар.  

Әлемдік  деңгейде алғанда тіл-тілде дыбыстардың шыққан тегіне, арғы 
тегіне (архетипіне), түпкі тегіне (прототипіне) жеткілікті дәрежеде көңіл бөлінбей  
келген болатын. Жуан дауыстылардан жіңішке дауыстылдардың пайда болу үдерісін 
анықтау барысында профессор Б.Сағындықұлы дауыстылардың шыққан тегін де, 
арғы тегін де, түпкі тегін де анықтай алды. Қоспасыз таза дыбысталатын созылыңқы 
у дауыстысы тарихи даму барысында қазақ тілінде бірте-бірте ұ, ы, і дауыстыларына 
айналған. Мысалы, тарихи жазба ескерткіштерде  «жылқының алты айға дейінгі 
төлі» қулун түрінде таңбаланған. Қазір–құлын. Сонда аталған сөздің құрамындағы 
алғашқы у-дың ұ дауыстысына, соңғысы ы дауыстысына айналғандығын байқаймыз. 
у>ұ>ы формуласы пайда болды. Бұл құбылыс тұрақты түрде қайталанады. Ал қары 
сын есімі кәрі тұлғасында жіңішкергенде ы дан і туындайды. Демек, і-нің шыққан 
тегі -ы, ы-ның шыққан тегі –ұ. ұ-дың шыққан  тегі қоспасыз айтылатын, аса ежелгі у 
дауыстысы болып есептеледі. Бір ғана і дауыстысы үшін ы- шыққан тек, ұ–арғы тек, 
созылыңқы у–түпкі тек. Осылайша талдағанда түркі тілдерінде дауыстылардың бар 
болғаны үш қана түпкі тегі бар екендігі белгілі болды. Олар *А *У*И.  

Дауыссыздардың түпкі тегін табу дауыстылардың түпкі тегін табуға 
қарағанда әлдеқайда қиын. Мысалы, орысша «дорога» ұғымындағы "жол" сөзі оғыз, 
қарлұқ тілдерінде «йол», қыпшақ тілдерінде «джол-жол», алтай, чулым тілдерінде 
«тйол-дйол», тува, хақас, қарағас, шор тілдерінде «чол», қарашай-балқар тілінде 
«дзол-зол», якут тілінде «суол», чуваш тілінде «с'ул». Бір буыннан ғана тұратын бұл 
атаудың үшінші дыбысында      мүлдем өзгеріс жоқ. Екінші дыбысындағы өзгерісте 
елеусіз, болар-болмас: у~о. Айырмашылық тек бірінші дыбысында: й-дж- ж- тй- дй-
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ч-дз- з-с- с'. Бүкіл түркі тілдерінде  ұшырасатын бұл айырмашылықтың арғы тегін 
(архетипін) табуға әлемнің ірі-ірі ғалымдары түгелге жуық қатысты. Ресейлік 
түркологтар В.В. Радлов пен В.А. Богородицкий сөз басындағы й ~дж~ж~ т ~д~ч~ 
ш ~с~з... сәйкестігінің архетипін й сонор дауыссызы деп есептеді.  Шет елдік 
алтаистер мен түркологтар – Г.И. Рамстедт дж аффрикатын, Н.Поппе дз, И. 
Маркварт пен К.Г. Менгес жіңішке д' з' аффрикатын, Г.Дерфер жалпы алтайлық д 
дауыссызын арғытек  деп таныды. Бұл тұспалдардың қай-қайсысы да 
түркітанушыларды қанағаттандыра алмады. Кемшілігі көрсетіліп, сын айтылды. Жүз 
жылға жуық уақыт өтсе де, шиеленіскен жұмбақтың түйіні шешілмеді. Бұл мәселені 
белгілі ғалымдарымыздың бірі Б.Сағындықұлы ұзақ жылдар бойы зерттеді. Ең 
алдымен, ол жоғарыдағы аты аталған ғұламалардың бір ғана дауыссыз немесе бір 
ғана қарапайым аффрикат арғы тек (архетип) бола алады деген  ұйғарымдарына шәк  
келтірді. Осы ретте  тарихтың өн бойында қатаңдардың ұяңданғанымен,  ұяңдардың 
қатаңдана алмайтын фонологиялық заңдылығын анықтады. Бұдан соң бүкіл 
дауыссыздардың арғы тегін (архетипін) ғана емес, түпкітектерін (прототиптерін) 
ашып, айқындауға кірісті. Тіл тарихында  қарапайым ц(тс), ч (тш)қатаң 
аффрикаттарының фонологиялық жүгін арқалаған күрделі *Т [С/Ш] (ықшамдалған 
таңбасы ٭Ц) аффрикаты болғандығын болжамдады. Бұл күрделі аффрикаттың уақыт 
өте келе қарапайым екі аффрикатқа ажырағанын дәлелдеді. Бұл пікіріне айғақ ретінде 
моңғол, тұңғыс-манчжур тілдеріндегі цецек, түркі тілдеріндегі чечек атауларын 
мысалға келтіреді. «Түрлі-түсті жұпар иісті гүл» деген бір ғана лексикалық мағына 
беретін әуелгі жалғыз тұлға, жоғарыда көрсетілгендей,   екі тұлғаға айналады: 
ц~ч.Т(с/ш) аффрикатының алғашқы жапсары т элементі элизияға ұшырап түсіріліп 
айтылған соң қазақ тілінде үшінші форма – шешек тұлғасы  өмірге келеді. Қысқасы 
*Т [С/Ш] күрделі африкатынан қазіргі заманғы т, с, ш, д, з, ж дыбыстары  пайда 
болды. Түпкітек ٭Т [С/Ш] күрделі аффрикаты  тілдерде өшіп кеткеннен кейін түркі 
тілдерінің шығыс хунь бұтағына қарапайым ц аффрикаты,түркі тілдерінің бастыс   
хунь бұтағына қарапайым ч аффрикаты арғы тек (архетип) болып қала берді. Сонда 
сөз басындағы й ~дж~ж~ т ~д~ч~ ш ~с~з... сәйкестігінің арғытектері қарапайым ц, ч 
қос аффрикаты екендігі анықталады. Бұл жайында Б. Сағындықұлы 1994 жылы 
«Түркі тілдері лексикасы дамуының фонологиялық заңдылықтары» атты тақырыпта 
докторлық диссертация қорғап шықты. Осы диссертацияда х, һ, қ, к, ғ, г 
дыбыстарының түпкітегі *Һ екендігін, р, л сонорының  түпкі тегі *Р, н, ң, м 
сонорының түпкі тегі *Н екендігін нақты фактілермен дәлелдеп берді. Қысқасы, 
дауыстыларлар үшін түпкі тек (прототип)-*Ц,*Һ, *Р, *Н [2].  

Соңғы жылдары Б.Сағындықұлы тіл білімінде аса ірі жаңалық ашты. Зерттеу 
барысында тіл-тілде фонема, морфема, сөз, сөз тіркесі, сөйлем сияқты тілдік  
бөлшектермен дәрежелес, әлем тілдеріне  ортақ, алайда біздің заманымызға дейін 
беймәлім болып, құпия сақталған тілдік бірлік (бөлшек) – түбіртек (архесилаб) бар 
екендігін анықтады. Фонемаға (дыбысқа) бөлінбейтін түбір, негіз, қосымша 
болмайтынысияқты, тіл-тілде түбіртекке бөлінбейтін түбір, негіз, қосымша жоқ. 
Қандай дыбыстық комбинацияда  тұрсын, түбіртек бір ғана дауысты мен бір ғана 
дауыссыздың табиғи тіркесуінен тұрады да, я лексикалық, я грамматикалық мағына 
береді. Мағынасы анықталмаған жағдайда дауысты мен дауыссыздың жай тіркесі 
түбіртек   болып есептелмейді. Қазіргі тілдерде түбіртектердің басым бөлегі бір 
сыңарын жоғалтып, жартыкештеніп, бір ғана дауыстыдан немесе бір бір ғана 
дауыссыздан тұратындықтан, басқаша айтқанда, толық формасын сақтамағандықтан, 
олар іс жүзінде  арнайы зерттеушілерден басқа  ешкімнің назарына түспейді. Бүкіл 
түбірлердің түп негізі, тегі  болып есептелетіндіктен, жаңадан табылған тілдік 
бірлікке қазақ тілінде түбіртек  деген атау берілген.  Барлық лингвист ғалымдарға 
түсінікті болу үшін автор архесиллаб  (ең ежелгі, ең алғашқы буын) деп аталатын 
терминді ұсынады. Тіл-тілдегі фонемалар қаншалықты ескі болса, түбіртектер де 
соншалықты ескі. Түбіртектерді тіл тарихының бүкіл өн  бойында  өмір сүрген десек, 
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қателеспейміз. Қазақ тілінде де тарихқа белгісіз аса ежелгі дәуірлерден бері өмір 
сүріп келе жатқан түбіртектер бар. Мысалы, ақ (судың өз арнасымен төмен қарап 
жылжуы), ар (адамгершілік, ізгі қасиет), ін (жабайы аңдар жататын орын, үңгір), іс 
(жұмыс, қызмет, шаруа) тағы басқалар. Тілімізде екі түбіртектің (кейде үш, төрт, 
түбіртектің)  сіңісуі нәтижесінде пайда болған сөздер де біршама дәрежеде кездеседі. 
Мысалға жоғарыда аталған ақ түбіртегі мен етістіктен есім жасайтын ын түбіртегінің 
қосылуынан ағын сын есімі жасалған. «Соғу, сабау, тоқпақтау» мағынасындағы ұр 
етістігіне етістіктен етістіктен есім жасайтын ыс түбіртегі кірігіп, ұрыс зат есімін 
тудырып тұр. Сондай-ақ өн+ім, ұл+ан,  от+ан,, ен+ші атаулары екі түбіртектен 
тұрса, үз+іл+іс, үг+ін+ді, үй+ін+ді үш түбіртектің жиынтығынан жасалған. Бұларға 
да көненің көзі ретінде қарауға болады. Бұл жерде атап көрсететін бір жайт, 
түбіртекті әр тілдің өз мамандары ғана аша алады. Жоғарыда келтірілген тілдік 
фактілер түбіртектердің бір ғана дауысты мен бір ғана дауыссыздан тұра 
алатындығына толық дәлел бола алады. Алайда тарихқа белгісіз аса ежелгі 
дәуірлерде  қалыптасқан түбіртектер біздің заманымызға сан алуан фонетикалық, 
морфологиялық, семантикалық өзгерістерге ұшырап, алғашқы тұлғасын, қалып-
пішінін жоғалтып барып жетіп отыр. Алғашқы  тілдік формалардың қалып-пішінін 
бұрынғы қалпына келтірмейінше, әрбір өзгерістің, даму эволюциясының бүкіл сыр-
сипатын  анықтап алмайынша, түбіртектердің болмысын, табиғатын түсіну тіпті 
мүмкін емсе. Аса ежелгі дәуірлерден келіп жеткен жазба ескерткіштер атымен жоқ. 
Осы жағдайда белгісізді белгілі ету, ашылмағанды ашу, шешілмегенді шешу  үшін 
зерттеудің әр түрлі жаңа әдістері мен жаңа тәсілдерін пайдалануға тура келеді. 
Тығырықтан шығу жолдарын профессор Б.Сағындықұлы негізін қалаған 
Силлабология ілімі өмірге әкеліп отыр. Бұл терминді де автордың өзі ұсынған. Силлаб 
ағылшын тілінде «буын» деген ұғымда жұмсалады. Ал логос деген сөздің «ілім» 
семантикасына ие екендігі жалпы көпшілікке белгілі. Сонда  Силлабология «Буын 
ілімі» деген терминдік мағынада әлемдік лингвистиканың жаңа да тың саласының 
атауы болып шығады. Силлабологияның негізгі нысаны (обьектісі) – жоғарыда атап 
өткеніміздей,- архесиллаб (түбіртек). Архесиллаб фонемадан үлкен, морфемадан кіші 
тілдік бөлшек. Осыған орай, силлабология фонология мен мен морфология 
ілімдерінің аралығынан орын алады. Ілім ретінде тізбектесек, - фонология, 
СИЛЛАБОЛОГИЯ, морфология, лексикология, фразеология, диалектология, 
семасиология т.б. [3]. 

Силлабология ілімінің негізін қалаушы профессор, филология 
ғылымдарының докторы Б.Сағындықұлы қазір «Силлабология негіздері» деп 
аталатын монографиясын жазу үстінде. Бұл еңбек қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
баспадан жарық көрген жағдайда архесиллаб ұғымы екінің біріне түсінікті болады. 
Жаңа ілімнің ілгері дамуына әлемдегі ірі-ірі лингвистердің ат салысатындығына 
ешқандай күмәніміз жоқ. Түбіртектерді (архесиллабтарды) сөз құрамынан айырып-
ажыратуда, олардың ежелгі бітім-пішінін анықтауда кездесетін кедергілер өте көп. 
Әсіресе, үнемдеу, сіңісу,жылысу, ығысу, метатеза, флекция құбылыстары сияқты сан 
алуан тілдік  факторлар белгілібір сөздің, грамматикалық тұлғалардың әдепкі 
формаларын адам танығысыздай етіп өзгертіп жібереді. Жаңалық авторы өзгерістерді 
бұрынғы қалпына қалай келтіруге болатындығын 2011 жылы «Қазақ университеті» 
баспасы шығарған  «Қазақ тілі тарихы» атты монографиялық еңбегінде әлденеше 
әдістер мен тәсілдер негізінде тәптіштеп толық түсіндіреді. Біз ғалымның ғылыми 
жаңалықтарының бір бөлегін ғана әңгіме еттік. Зерттеушінің барлық еңбегімен 
танысқан кез келген тілші-маман олардың қай-қайсысының да жаңалыққа толы 
екендігін байқай алады. 

Ұлы Абай 38-қара сөзінде танымдық мағынасы зор мынадай ғылым 
салаларын ұсынады: Олар: Аллатағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені 
танымақтық, пайда мен зиянды айырмақтық. Берікбай ағайдың тағы бір қыры 
жасынан Аллатағаланы тану жолын ұстанғандығы. Ағайдың қаламынан туған, 
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«Ғылым» баспасынан 1997 жылы жарық көрген, «Ғаламның ғажайып сырлары» атты 
кітабы Аллатану ғылымына қосылған ғибраты мол шығарма. Кітапта «Құдай бар 
ма?», «Алла тағала ғаламды не үшін жаратты?», «Діннің көбейіп кету себебі 
неліктен?» т.б. осындай сұрақтарға ғылыми жауап беріледі. Ғалымның «Құдайдың 
жолы түгін тартсаң майы шығатын құнарлы топыраққа ұқсайды. Адамгершілік, 
ізгілік, имандылық, жоғары мораль – бәрі-бәрі осы топырақта өсіп өнеді»,- деген 
тұжырымдары ұлттық тәрбиемен үндесіп жатыр. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында «Егер біз 
мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз 
келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн» – деді. Халқымыз 
мекендеген ұланғайыр аймақтағы  руханияттың алты мың жылдық тарихи дамуын 12 
кезеңге бөліп көрсетті. Осы кезеңдердің ішіндегі жетінші, сегізінші кезеңдердің мәні 
зор. Жетінші кезең – XI ғасырдан бастау алып түркілердің тұңғыш сопысы Қожа 
Ахмет Яссауидің ілімімен өрнектеледі. Сегізінші кезең XII-XIV ғасырлар. Бұл 
тарихтағы Қарахандықтар дәуірі, Қыпшақ конфедерациясының қалыптасуы, Монғол 
шапқыншылығы, Алтын Орданың өркендеуі сияқты  елеулі оқиғаларға толы кезең. 
Осы кезеңдерде телегей теңіз бір тұтас түркі тілінен қазақ халық тілінің даралану 
үрдісі басталады.   Осы тұстағы жазба ескерткіштер тілі - Бекеңнің бірден-бір зерттеу 
обьектісі. Түркітануда көне әзірбайжан тілі, ескі өзбек тілі деген атаулар, зерттеулер 
баршылық. Ал көне қазақ тілі туралы мүлде айтылған емес. Сондықтан ең бастысы 
сауал көне қазақ тілінің дерегін, сілемін қайдан табамыз, неден бастап зерттейміз? 
Біріншіден, қазіргі қазақ тілі өз тарихын зерттеуде негізгі қайнар көз бола алады, 
яғни жеке тілдердің пайда болу және қалыптасу тарихын тек қана көнеден жаңа 
дәуірге қарай зерттеу емес, керісінше, қазіргі тілдік фактілерге сүйене отырып, 
қазіргіден көне заманға қарай, жаңадан ескіге қарай, ескіден көнеге, көнеден ежелгі 
заманға қарай сатылай зерттелген дұрыс.  Екіншіден, көне қазақ тілінің сілемдерін 
зерттеу алаңы тарихи жазба ескерткіштер тілі.  Сондықтан қазіргі қазақ тілі мен 
жазба жәдігерлікті салыстыра отырып, ондағы әрбір тілдік  элементке, 
грамматикалық тұлғаларға шұқшия қарап зерттегенде ғана көне қазақ тілінің 
сілемдерін болжай аламыз.  Бүгінгі таңда Берікбай Сағындықұлы «ҚАЗАҚ ТЕГІ» 
іргелі жобасы аясында бір топ шәкірттерімен  «Қазақ тілінің шығу тарихын» жазуда. 
Жаңа ғасыр үдерістері ұлттардың өзін-өзі тануын, тілін, тарихын сақтауын  және 
дамытуын күн тәртібіне қойып отыр. Жаһандану тұсында Бекеңнің қаламынан туған 
шығармалар ұлтқа тірек болары хақ. Біздің Берікбай Сағындықұлы кемел адам. 
Кемелділік ғылыммен келеді.  «Бір ғылымнан басқаның, Бәрі де артық асқанға»,-
деген ұлы Абай сөзі нақ шындық.  Парасаттылық, шарапаттылық, кеңдік, адалдық 
ғылымда қызмет істеген әрбір адамға тән қасиет, халқымыздың мәпелеп, бетке 
ұстары – ғылым адамдары. Бекеңдей ғылым адамдары ел абыройы, елдің бет-бейнесі. 
Артқы жастың жөн түзейтін, үлгі алатын шамшырағы. Ол орта ғасырлық жазба 
мұраларды, тіл тарихын індете зерттеудің тұтас әдіснамалық негізін қалыптастырды. 
Жүздеген ғалым шәкірт тәрбиеледі. Түрколог-ғалымның ғылыми мектебінің тамыры 
терең, болашағы зор. 
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Сабыр М.Б., Жуматаева Н.К . 
ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОФЕССОРА, ТЮРКОЛОГА 

Б.САГИНДИКУЛЫ 
В статье дается всесторонний анализ значению исследований профессора, 

тюрколога Б.Сагындыкулы, который является известным ученым, посвятившим свою 
жизнь науке и является учеником великого ученого А.Наджип. Его научные 
концепции открыли новые страницы в тюркологии. Он научно обосновал  
формирование учения силлабологии и методологические основы исследования 
истории языка и средневековых письменных памятников. 

Ключевые слова: корень, архесиллаб, архетип, звук, согласные, 
силлабология, фонология, основа, аффикс, аффрикат. 

                                  
Sabyr M.B., Zhumataeva N.K. 

THE VALUE OF THE SCIENTIFIC CONCEPT OF PROFESSOR, 
TURKOLOGIST B.SAGYNDYKULY 

In the article the analysis to the value  researches of professor turcologist 
B.Sagyndykuly is given who is a well-known scientist devoting the life to science and  the 
student of a great scientist А.Nadzhip. His scientific conceptions opened new pages in a 
turcologist. He grounded forming of studies of sillabollogy and methodological bases of 
history of language research and medieval writing monuments scientifically. 

Keywords: root, archesillab, аrchetype, sound, consonants, sillabollogy, phonology, 
basis, affix, affricates. 
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. В статье дана классификация типов педагогического дискурса: 

учебно-педагогического, академического, воспитательного, методического. В основу 
типологии положены статусно-ролевые характеристики участников общения, цель, 
коммуникативные стратегии и тактики, основные коммуникативные события и 
связанные с ними речевые жанры, хронотоп. Показано сходство и различие таких 
терминов, как педагогический и образовательный дискурсы, учебно-педагогический и 
школьный. Подчеркнута многозначность понятий «академический дискурс», 
«воспитательный дискурс», «дидактический дискурс». 

Ключевые слова: педагогический дискурс, учебно-педагогический дискурс, 
академический дискурс, воспитательный дискурс, методический дискурс, 
образовательный дискурс. 

 
В последние десятилетия в гуманитарных науках (филологии, социологии, 

педагогике и др.) получило широкое распространение понятие «педагогический 
дискурс», которое обозначается различными терминами: педагогический дискурс, 
учебно-педагогический дискурс, образовательный дискурс, дидактический дискурс, 
учебно-научный дискурс, методический дискурс, учебно-воспитательный дискурс, 
академический дискурс, школьный дискурс и др. Это связано с рядом причин. 
Дискурсология – относительно молодая научная дисциплина, поэтому в ней до сих 
пор мало разработана четкая типология коммуникативных ситуаций, относящихся к 
педагогической сфере общения, размыт «языковой портрет» участников; 
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недостаточно обоснована номенклатура стратегий и тактик, отсутствуют четкие 
критерии классификации текстово-дискурсивных категорий и речевых жанров, не 
описана номенклатура концептов. В результате «педагогический дискурс» (ПД) 
трактуется в научной литературе неоднозначно. Назовем лишь некоторые 
интерпретации. 

Во многих работах второй половины ХХ века дискурс описывается как речь 
учителя на занятии (M.A. Halliday, M.Stubbs, J.W. Oller, Л.Г. Антонова, Г.В. Димова, 
Т.А. Ладыженская, А.К. Михальская, О.В. Филиппова и др.). Активно используются 
методы интент-анализа и конверсационного анализа. Основные единицы 
исследования – «обучающие» речевые акты, шаги и циклы [1]. Ученых интересует 
лингвистический аспект интеракции учителя и ученика на уроке. Речевая 
деятельность учащегося освещается с позиций бихевиоризма (как «стимул – 
реакция»). Текст из подобной трактовки дискурса исчезает.  

Параллельно идут исследования, где ПД отождествляется со связными 
текстами разного стиля, используемыми на уроках иностранного языка в качестве 
дидактического материала. Разрабатывается их типология по содержанию и способу 
внутренней организации.  

Подход к дискурсу как совокупности текстов, написанных выдающимися 
педагогами (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским, Г.П. Щедровицким), отражает их 
дискурсивные практики, в том числе речевые стратегии и тактики, особенности 
тематики, языковые черты и т.п. [2]. 

ПД может трактоваться как сверхтекст (корпус текстов) – совокупность 
речевых произведений, погруженных в образовательную сферу, имеющих 
тождественное лексико-стилистическое и грамматическое оформление, 
обусловленных социокультурными и прагматическими факторами. Как правило, 
имеется в виду учебно-методический комплекс, включающий рабочую программу, 
пособия, методические рекомендации и пр. Методы исследования дискурса как 
продукта коммуникации (связного текста или сверхтекста) - нарративный анализ, 
контекстуально-интерпретационный метод и др. 

Существует интердискурсивный подход к анализу учебной коммуникации. В 
диссертациях В.Д. Калининой [3], А.Г. Чикибаева [4] показано, как осуществляется 
переход языковых характеристик лекторского текста в его студенческий вариант. 
Выявляются вербальные «следы» прототекста преподавателя в речевых 
произведениях учащихся. Педагогический (учебный) дискурс выступает как 
двухкомпонентная структура – первичный текст лектора (автора собственных 
учебных текстов и интерпретатора чужих в учебных целях) и вторичный текст 
студента. Подлежащий усвоению языковой материал предполагает многократное 
повторение на учебных занятиях, что способствует его «вербальному импринтингу» 
(термин Л.П. Дядечко), формированию «динамического стереотипа». Постоянно 
осуществляются интертекстуальные связи: 1) учебник или другой источник 
информации → текст студента; 2) текст преподавателя → текст учащегося; 3) текст 
студента → текст студента (при работе в парах). 

В начале ХХІ века дискурс изучается с функциональной точки зрения: 
содержание термина расширяется до социальной практики. Используются 
преимущественно этнографические (Д.Хаймс), функционально-стилистические 
методы исследования и дискурс-анализ. Педагогический дискурс получает 
следующие признаки: участники общения (статусно-ролевые и ситуативно-
коммуникативные характеристики), условия общения (пресуппозиции, сфера 
общения, хронотоп, коммуникативная среда), организация общения (мотивы, цели, 
стратегии, контроль, вариативность коммуникативных средств), способы общения 
(канал, режим, тональность, стиль, жанр общения) [5, c. 288]. Перечисленные 
категории могут лечь в основу дифференциации разновидностей ПД.  
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Слабая изученность типологии педагогического дискурса, недостаточное 
понимание этого лингвистического феномена препятствует его системному 
исследованию – описанию экстралингвистических характеристик, языковых свойств, 
когнитивно-прагматических особенностей и закономерностей. Цель статьи – 
построить классификацию типов ПД с учетом основных параметров стереотипной 
коммуникативной ситуации, погруженной в образовательную сферу. 

Первый тип является наиболее распространенным. Его называют школьным 
или учебно-педагогическим (УПД). Правда, термин «школьный» не вполне удачен, 
так как может быть истолкован предельно широко: не только как вербализованная 
интеракция преподавателя и учеников, но и как любые развернутые высказывания (в 
широком смысле) о среднем учебном заведении. По этой причине более активно 
применяется термин «учебно-педагогический дискурс» - социально-
коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии учителя и учащихся 
посредством учебных текстов и других знаковых комплексов в рамках целостной 
учебно-педагогической ситуации, погруженной в сферу организованного обучения 
[6, с. 7]. 

Его основные участники – педагог-предметник и школьники. Их социальные 
роли асимметричны: возраст, уровень интеллекта, статус, энциклопедическая и 
лингвистическая компетенция и др. Во многих исследованиях они описываются как 
дискурсивные / языковые личности, порождающие текст определенного жанра в 
рамках коммуникативного события и сферы общения. Обсуждаются виды 
компетенций (языковой, речевой, коммуникативной, социокультурной и 
деятельностной), которыми должны обладать агенты и клиенты дискурса для 
успешного осуществления речевой деятельности в типичных условиях учебной 
коммуникации.  

Глобальная цель всех разновидностей ПД одна – воспитание гармоничной 
личности, социализация подрастающего поколения, но цель УПД определяется темой 
занятия: от нее зависят речевые стратегии и тактики учителя и учащихся. В 
лингводидактике под ними понимаются методы и приемы обучения. Основными 
являются познавательные стратегии, назначение которых – изменение и 
корректировка научной картины мира учащихся: это стратегии моделирования 
(информирующие и организующие) и верификации знаний, умений и навыков – 
последние называют также контролирующими (Н.А. Антонова, А.Р. Габидуллина, 
В.И. Карасик, М.Ю. Олешков и др.). Вспомогательными являются метадискурсивные 
и коммуникативно-прагматические стратегии. Назначение первых – обеспечение 
бесперебойности «канала связи», оформления учебных текстов, порождаемых и 
воспринимаемых учителем и учащимися; задача вторых – организация вербального 
взаимодействия между участниками коммуникативного события. 

Основные коммуникативные события – урок, экзамен, зачет, учебная 
экскурсия, консультация, индивидуальное занятие, факультативное занятие, 
заседание предметного кружка и пр. Каждое из них распадается на эпизоды, 
материальной основой которых является совокупность интертекстуально 
взаимосвязанных текстов учителя и учащихся: претекст (учебника или 
дидактического материала), метатекст учителя, текст-исполнение учащегося и 
оценочный текст учителя и/или учащихся-оппонентов [6, с. 218]. 

Имена этих эпизодов (этапов урока) нередко совпадают с именами сложных 
речевых жанров (жанров дискурса / коммуникативного события): опрос, диктант, 
тест(ирование), «слово учителя», упражнение. Они включают в себя простые РЖ: 
эпистемические (описание изучаемого объекта, его характеристика, языковой 
разбор, комментарий, дефинирование и др.) и метакоммуникативные: (разъяснение, 
формулировка задания, формулировка или переформулирование учебной проблемы, 
формулировка гипотезы, переспрос и др.). Речевой жанр в таком понимании – это 
«образец классов коммуникативных событий, основанных на соответствующих 
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текстовых клише, характеризующихся определенными стандартными установками, 
коммуникативными стратегиями, особенностями интерактивности, 
коммуникативной среды» [7, с. 367]. 

Задача фатических речевых жанров во всех разновидностях педагогического 
дискурса одинакова – установление, поддержание и размыкание речевого контакта. 
Они бывают этикетными (приветствие, прощание, извинение и др.), оценочными 
(похвала, замечание, упрек) и директивными (просьба, совет, разрешение и пр.).  

Речевые жанры ПД имеют двойственную природу. Жанры коммуникативного 
события имеют процессуальный характер, в отличие от статичных (обычно 
письменных) жанров как продуктов речевой деятельности: сочинения, изложения 
учащегося и пр. В этом случае жанр – это модель построения и оформления текста. 
Таким образом, «речевой жанр» является родовым по отношению к терминам 
«дискурсивный жанр» (жанр коммуникативного события) и «жанр текста» 
(текстотип), например, РЖ диктант или упражнение. 

В качестве примера приведем фрагмент урока на тему «Прямое и переносное 
значение слова».  

Учитель: Сравним пары слов: золотое кольцо и золотые волосы. Какое 
значение имеют эти слова? 

Ученики: Кольцо из золота. Из драгоценного металла. Золотые волосы – 
жёлтые. Не желтые, а рыжеватые. Светлые. Похожие на золото. 

Учитель: Как выдумаете, а какое значение стало первым: ‘из золота’ или 
‘похожее на золото’? 

Ученик: Из золота, конечно. 
Учитель: Правильно, потому что второе появилось на основе сходства с 

первым по цвету. Это значение и является переносным: произошел перенос свойств 
одного предмета (металл) на другой (цвет).  

Учитель: Приведу другие примеры, а вы скажете, как появилось сходство. 
Пустая комната – пустая голова. Ласковый ребенок – ласковый ветер. Где здесь 
прямое и переносное значение? 

Ученик: Пустая комната – прямое значение. Оно значит, что там ничего 
нет. И в мозгах тоже ничего нет. Это переносное значение. Другой ученик: 
Ласковый ветер – это метафора. 

Учитель: Верно. Давайте уточним: произошел перенос признаков, качеств 
одного предмета на другой. И молодец, Кирилл, вспомнил термин «метафора». Что 
означает это слово? 

Ученик: Это слово в переносном значении. 
Учитель: Перенос значения бывает не только в метафоре, поэтому уточним: 

метафора – это перенос по сходству на основе какого-то признака. Например, 
формы, цвета, размера и т. д. 

Коммуникативное событие – объяснение нового материала. Основная 
стратегия - моделирование знаний. Дискурсивный жанр – эвристическая беседа. Он 
распадается на простые речевые жанры: эпистемические (описание и характеристика 
языкового явления, дефинирование: Метафора – это перенос по сходству на основе 
какого-то признака) и метадискурсивные: приведение примера (Приведу другие 
примеры, а вы скажете, как появилось сходство. Пустая комната – пустая голова), 
формулировка учебного задания (Давайте сравним пары слов: золотое кольцо и 
золотые волосы. Какое значение имеют эти слова?), учебный вопрос (Какое 
значение имеют эти слова? Что означает это слово?), уточнение (Давайте 
уточним: произошел перенос признаков, качеств одного предмета на другой), 
коррекция ответа (Не желтые, а рыжеватые) и переформулирование (Перенос 
значения бывает не только в метафоре, поэтому уточним: метафора – это перенос 
по сходству на основе какого-то признака) и др. С помощью оценочных речевых 
жанров учитель поощряет мыслительную деятельность учащихся: Правильно! Верно! 
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Молодец!, а посредством директивных РЖ регулирует действия адресата: Давайте 
уточним. Сравним. Приведу другие примеры, а вы скажете… и т. д. 

Топология и хронология протекания коммуникативного события накладывает 
свой отпечаток на объем и форму порождаемых и воспринимаемых текстов. Урок 
проходит в течение 35-45 минут, поэтому речевые произведения учителя и учащихся 
имеют сжатый вид. Занятия проходят в кабинете, где находятся от 15 до 40 человек. 
Размещение школьников «в затылок друг другу» отнюдь не способствует 
диалогичности общения. Идеальная топология – пространство «круглого стола», в 
котором все участники находятся на равном расстоянии от центра и видят глаза друг 
друга.   

Применительно к общению учителя и школьников на уроке нередко 
применяют термин «дидактический (учебный) дискурс», но мы считаем его не 
вполне удачным из-за полисемии. Наиболее широкую трактовку понятия 
демонстрируют В.В. Ученова и С.А. Шомова. В книге «Полифония текстов в 
культуре» они называют дидактическими тексты поучительного содержания, где 
художественная форма используется для выражения определенных этических, 
философских идей [8]. М.Ю. Олешков считает, что дидактическая коммуникация – 
это система стратегий и тактик, реализуемых на уроке, а также используемые при 
этом формы, способы и каналы общения. Продуктом дискурсивной деятельности 
учителя и школьников является дидактический (учебный) текст [9]. 

Похожее понимание дидактического дискурса как обмена информацией между 
преподавателем и учащимися на уроке характерно и для западноевропейских авторов 
(например, С.Stan 2010). Как пишет M.N. Manoliu, педагог обеспечивает понимание, 
интерпретацию информации, отправляемой студентам, производит ее расшифровку, 
объясняет значения незнакомых слов, содержащихся в сообщении, «переводит», 
объясняет, создает представление об излагаемой концепции [10].  Подобная 
трактовка во многом совпадает с представлением об учебно-педагогической 
коммуникации. Но чаще всего дидактическим дискурсом называют тексты, 
применяемые в качестве обучающего материала на занятиях по иностранному языку 
(В.Д. Возневич, Е.В. Столярова, Н.Турунен и др.). 

Второй тип ПД – это академический дискурс (К.Hyland, Н.Г. Бурмакина, 
Я.В. Зубкова, Л.В. Куликова и др.). Термин многозначный, он синонимичен 
понятиям «научный» и «учебный», однако в большинстве исследований 
употребляется применительно к коммуникации в высших учебных заведениях. Этот 
тип дискурса часто называют «учебно-научным», но данное определение больше 
применимо к разновидности одного из функциональных стилей. Еще одно название – 
«университетский дискурс», но этот термин в гуманитарных науках используется 
редко. 

Участниками АД являются вузовские преподаватели и студенты 
университетов / академий. В отличие от школьных учителей педагоги (ассистенты, 
доценты, профессора) занимаются исследовательской деятельностью (это 
необходимое условие работы в вузе), большинство имеет ученую степень и звание. 
Агенты академического дискурса объединяются по специальностям (кафедра) и 
направлениям (факультет). Клиенты АД – студенты, которые являются соискателями 
ученой степени бакалавра или магистра.  

Можно назвать такие отличительные черты АД, как актуализация языка науки 
(в частности, использование узкоспециальной терминологии, рассуждающий, а не 
описательный тип изложения новых знаний), креативный характер коммуникации 
(по сравнению с УПД), нацеленность на сокращение асимметрии знаний и 
реализация дискурсивных практик конструирования собственной авторитетности 
[11].  

Основная цель агентов дискурса на занятии – передать профессиональные 
знания, создать методологическую основу для разработки профессионального 
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теоретического мышления, сформировать умения и навыки в специализированной 
сфере. Целью клиента АД является приобретение различных компетенций: 
информационной, коммуникативной, исследовательской, общекультурной и др. 
Стратегии и тактики учебно-педагогического и академического дискурсов во многом 
совпадают. 

Главные коммуникативные события – лекции, практические, семинарские или 
лабораторные занятия, экзамены, зачеты (аудиторные), коллоквиумы, семинары 
исследовательских / проблемных групп, заседания научных кружков, консультации и 
пр. (внеаудиторные). Интерактивное обучение вносит поправки в описание 
коммуникативных событий АД. Так, лекции для реальной и виртуальной аудитории 
имеют определенные различия. Автору электронной лекции необходимо привлечь 
как можно больше слушателей, поэтому он старается популяризировать научный 
текст, внести в него элементы занимательности. Больше, чем в традиционной лекции, 
проявляется индивидуальность преподавателя: ведь пользователю интернета 
неинтересно слушать то, что и так можно прочитать на образовательных сайтах. Если 
на реальной лекции студенты могут задать вопросы и сразу получить ответ, то 
пользователи интернета такой возможности лишены. Свою специфику имеют 
вебинары – обучающие онлайн-занятия. Адресаты видят адресанта, он их нет. В 
отличие от электронной лекции, во время вебинара слушатели могут задавать 
вопросы и участвовать в обсуждении. Этим данное коммуникативное событие 
похоже на оффлайн-уроки (семинары). Текст спикера поддерживается визуальной 
презентацией: вербальной (тезисы) и невербальной (графики, видео и др.). На 
следующий день участники могут посмотреть запись. 

Для каждого коммуникативного события характерна своя система речевых 
жанров. Например, на семинаре таковыми являются вступительное слово 
преподавателя, доклады студентов, (микро)рецензии и комментарии слушателей, 
заключительное слово преподавателя. Речевыми жанрами экзамена являются устный 
ответ по билету, вопрос и комментарий преподавателя. Он может протекать как 
тестирование. 

Существует своя система текстотипов – письменных РЖ. Первичные речевые 
жанры, создаваемые или используемые участниками АД, – учебник, учебное 
пособие, билет на экзамене, тест, курсовые и магистерские работы, доклады, эссе и 
т. п. Вторичные РЖ – конспекты, рефераты, развернутый план или тезисы лекций и 
пр. 

Так, конспект – это вторичный речевой жанр. Основная цель студента – 
зафиксировать информацию, изложенную в первичном тексте, записать главное в ее 
содержании. Адресант РЖ – преподаватель. Перед лекцией он определяет тему. В 
ней имплицитно задаются и другие понятия-термины. Тема распадается на ряд 
подтем, взаимоотношения которых определяют ее содержание (объективные факты 
современной науки.). Эти подтемы могут дробиться на более частные, образуя 
иерархическую структуру. В процессе аудирования адресат-студент записывает 
смысловые блоки, выбирая и интерпретируя для себя некоторые фрагменты 
первичного текста. Присоединение новой информации идет при автоматическом 
сличении нового и известного, возникает понимание-освоение нового, конечным 
результатом чего является освоение нового понятия, т. е. отражение-результат. Вся 
цепочка действий предстает как последовательность: восприятие – сличение 
воспринимаемой информации – узнавание – понимание – последующее его 
воспроизведение как начало новой цепочки. Учебная цепочка открывает доступ к 
последующим действиям с научным понятием для производства собственного 
речевого продукта [4, с. 129]. Конспект – это реактивный речевой жанр, и в отличие 
от прототекста лекции он имеет сжатую форму, в нем отсутствуют детали, 
смысловые повторы, авторские отступления и пр. Из-за жесткой экономии времени 
студент прибегает к сокращениям, опорным сигналам, графическим символам. 
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Несмотря на это, этот РЖ может содержать элементы оценки - научной значимости 
излагаемого материала, полезности для будущей деятельности, соответствия 
фоновым знаниям адресата и пр. [12]. 

Между УПД и АД есть различия и в реализации категории 
интертекстуальности. Для академического текста характерны ссылки на авторитеты, 
цитаты из произведений известных ученых. В отличие от собственно научного 
дискурса информация о выдающихся деятелях науки и их исследованиях 
представлена в АД эксплицитно (это поясняется тем, что фоновые знания адресата и 
адресанта не совпадают), в форме определенных речевых жанров (биографии 
ученого, историко-лингвистической или исторической справки, историко-
лингвистического комментария и т. д.).  

Время учебного занятия – полтора часа, что позволяет участникам 
коммуникации продуцировать и воспринимать тексты гораздо большей 
протяженности, чем в УПД. На характер взаимодействия лектора и студентов 
(реализации диалогичности) оказывает влияние и размер помещения – лекционного 
зала или небольшой аудитории для проведения консультаций или лабораторных 
работ. 

Третья разновидность – воспитательный дискурс (ВД). Так же, как и в 
предыдущих случаях, термин многозначный. В широком смысле он не связан с 
образовательной сферой, а подразумевает любое коммуникативное событие 
(материализующееся в текстах), цель которого – воздействие на формирование и 
развитие характера, мировоззрения и наклонностей человека с целью социализации 
личности (например, общение в социальных сетях по проблемам воспитания детей). 
Не уточняется социальный статус или возраст объекта воздействия. В отличие от 
двух предыдущих типов педагогического дискурса, ВД не является 
институциональным, так как воздействие могут оказывать не только педагоги на 
уроке или за его пределами, но и члены семьи, родственники, знакомые и 
незнакомые взрослые и пр. Хронотоп, как и коммуникативное событие, зависит от 
места общения (в семье или за ее пределами), временных характеристик 
(подготовленные, спонтанные, рутинные высказывания), непрерывности 
социализации и реверсивности, т. е. возможности неоднократного возвращения к 
одной проблеме.  

При узком понимании ВД – это процесс и результат институционального 
общения педагога и воспитуемого в дошкольном воспитательном учреждении, 
среднем и высшем учебном заведении (внеаудиторные мероприятия). Здесь 
прививаются основные ценности – основы общественной морали и нравственности, 
стандарты и ритуалы поведения в обществе, создаются условия для их превращения 
в личностные ценности. Обсуждаются такие темы, как честность, обман, ложь, 
добро, зло, дружба, ответственность, халатность и др. 

Коммуникативные события – это тематические занятия, утренники и 
конкурсы, обсуждение прочитанных книг и др. Речевые жанры – беседа, 
театрализованное представление и ролевые игры, инсценировка, декламация 
стихотворения, обсуждение репродукций, отгадывание загадок, сочинение сказки и 
др. 

Выделяются четыре стиля воспитывающего общения: демократический, 
патерналистский, авторитарный и интерпретативный [13]. В первом случае 
воспитатель использует кооперативную стратегию взаимодействия с ребенком. Он 
дает ему право выбора, комментирует поступки, разделяет с ним ответственность, 
позитивно оценивает его личность, демонстрирует уважение, оказывает помощь в 
организации речевого поведения. Близок к демократическому интерпретативный 
стиль. Его главная стратегия – разъяснительная. Она реализуется с помощью тактик 
объяснения, побуждения к размышлению, нацеливания на результат. При 
использовании авторитарного и патерналистского стиля педагог открыто 
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демонстрирует статусное неравенство, приказывает, принуждает, запрещает, читает 
нотации, навязывает ребенку готовые решения и пр. Эти стратегии тактики 
реализуются в одноименных фатических речевых жанрах – этикетных, директивных 
и оценочных. 

Четвертая разновидность ПД – дискурс методический. Сферы использования 
методического дискурса – школа передового педагогического опыта, школа 
молодого учителя, школа педагогического мастерства, творческие группы, 
методическое объединение учителей-предметников (городское, районное, школьное) 
и т. п.  

Основные коммуникативные события – это научно-практическая 
конференция, оперативно-методическое совещание, заседание методического 
объединения учителей, (малый) педсовет, практикум, методический аукцион, 
групповая консультация, психолого-педагогический семинар, проведение 
творческого отчета, беседа работника методкабинета гороно (районо) с учителем 
школы, заседание кафедры и др. В рамках этих сложных речевых событий могут 
происходить другие события: самоанализ урока, дебаты, дискуссия, дидактическая 
игра, деловая игра, методический аукцион, защита инновационного проекта и т. п. 

Коммуникативным событием может быть «творческий отчет учителя», 
который предполагает использование разных речевых жанров в зависимости от этапа 
мероприятия: 1) торжественное открытие данного мероприятия – речевой жанр 
вступительное слово методиста райметодкабинета (РМК); 2) сжатое выступление-
характеристика директора школы; 3) отчет учителя об опыте работы и  творческих 
достижениях; 4) обсуждение доклада – выступления коллег; 5) поздравление учителя 
с творческим отчетом представителей отдела образования, РМК, администрации 
школы и педагогического колектива, родителей; 6) подведение итогов [14]. 

К жанрам методического дискурса можно отнести также а) тексты, которые 
учитель использует при подготовке к занятию или при самообразовании: 
методические указания, методические рекомендации, методическое пособие, 
методические материалы, инструктивно-методическое письмо, методическая 
записка и пр.; б) тексты, являющиеся продуктом методической деятельности 
учителя: конспект открытого урока, письменный самоанализ урока, реферат, 
методическая статья, сообщение на методобъединении учителей и мн. др. 

Так, назначение РЖ «методическая записка» - помочь адресату 
сориентироваться в учебном издании. Она включает в себя следующие текстемы: 
заголовок, адресацию, цели, структуру учебника, основную часть, которая 
раскрывает методические этапы работы над текстом, валоризацию пособия, подпись 
составителя методической записки [15]. Так, авторы учебного издания «Русский 
язык. Пособие для факультативного курса» раскрывают цель и задачи издания и 
указывают адресата (учащихся средних специальных учебных заведений) – «Оно 
должно помочь учащимся обобщить и систематизировать теоретические навыки, 
закрепить орфографические и пунктуационные навыки» [16, с. 3]. В записке 
показана структура пособия, которое состоит из отдельных занятий: «Распределение 
учебного материала предполагает параллельное повторение по трем разделам: 
«Синтаксис и пунктуация», «Морфология и орфография», «Стилистика и культура 
речи». «В конце пособия помещен словарь трудных слов и терминов». 
Охарактеризованы типы упражнений, направленных на повторение курса русского 
языка, например: «1. Упражнения, нацеливающие учащихся на вдумчивый анализ и 
объяснение языковых явлений, на выбор нужных орфограмм и пунктограмм. 
Упражнения этого типа (связанные с синонимией, антонимией, паронимией; 
словами активного и пассивного лексического запаса; написанием НН и Н в 
суффиксах разных частей речи и т. п.) предполагают сопоставление и группировку 
материала, распознавание смешиваемых или в чем-то сходных явлений …» (там же). 
Описана композиция занятия: Каждую тему заключает грамматический 
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комментарий, в котором кратко даны основные теоретические сведения и 
объяснены наиболее трудные случаи орфографии, пунктуации, стилистики». 
Авторы подчеркивают ценность своего пособия, говоря о том, что система 
упражнений, разработанная ими, позволяет учащимся совершенствовать навыки 
владения русским языком.  Подпись – «Авторы». 

Таким образом, педагогический дискурс оказывается родовым названием для 
учебно-педагогического, академического, воспитательного и методического 
дискурсов. В свою очередь он является видовым для понятия «образовательный 
дискурс», популярного в социологических исследованиях, где анализируются все 
тексты, связанные с обучением и воспитанием, а также управленческой 
деятельностью агентов этого социального института.  

Рамки статьи не позволяют нам охарактеризовать все разновидности 
педагогического дискурса. Так, необозначенной осталась сфера профессионально-
технического образования. Этот тип дискурса пока не получил системного описания,  
но, думается, это дело ближайшего будущего.  
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Габидуллина А.Р. 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРС ТҮРЛЕРІНІҢ МӘСЕЛЕСІ 

Мақалада педагогикалық дискурс типтерінің жіктелуі берілген: оқу-
педагогикалық, академиялық, тәрбиелік, әдістемелік. Типологияның негізіне қарым-
қатынасқа қатысушыларының статусты-рөлдік сипаттамалары, мақсаты, 
коммуникативтік стратегиялары мен тактикалары, негізгі коммуникативтік оқиғалар 
және олармен байланысты сөйлеу жанрлары, хронотоп алынған. Педагогикалық және 
білім беру, оқу-педагогикалық және мектеп дискурстарының ұқсастығы мен 
айырмашылықтары көрсетілген. «Академиялық дискурс», «тәрбиелік дискурс», 
«дидактикалық дискурс» ұғымдарының көпмаңыздылығы айқындалған. 

Тірек сөздер: педагогикалық дискурс, оқу-педагогикалық дискурс, 
академиялық дискурс, тәрбие дискурсы, әдістемелік дискурс, білім беру дискурсы. 
 

Gabidullina A.R. 
THE PROBLEM OF TYPES OF PEDAGOGICAL DISCOURSE 

The article provides classification of the types of pedagogical discourse: teaching 
and pedagogical, academic, educational, methodical. The basis of the typology is made up 
by status role characteristics of communication participants, target, communicative 
strategies and tactics, main communicative events and speech genres associated with them, 
chronotop. The article reveals similarities and differences of such terms as pedagogical and 
educational discourses, teaching and pedagogical as well as school discourse.. The 
polysemy of the concepts “academic discourse”, “educational discourse”, “didactic 
discourse” is emphasized. 

Key words: pedagogical discourse, teaching and pedagogical discourse, academic 
discourse, educational discourse, methodical discourse, educational discourse. 
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ЧЕХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.О. АУЭЗОВА 
 

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие известного 
казахского писателя и драматурга Мухтара Ауэзова с чеховскими традициями на 
новом этапе изучения. Особое внимание уделено новаторству пьес А.П. Чехова и 
основным признакам «новой драмы». Показаны традиции чеховской драмы, их 
влияние на творчество многих писателей XX века, в том числе и на творчество М.О. 
Ауэзова. 

Ключевые слова: Ауэзов, казахско-русские литературные связи, чеховские 
традиции, «новая драма», казахский театр, классификация Р.Нургали, 
компаративистика. 

 
Все национальные литературы завоевывают интерес, укрепляются, достигают 

своего совершенства благодаря литературным взаимосвязям. Литературная связь – 
это необходимый фактор художественного развития, катализатор литературного 
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процесса. Другими словами, это духовные связи, отношения, соприкосновения в 
истории мировой литературы.  

Литература не может оставаться в стороне от процесса интеграции – 
взаимопроникновения и взаимообогащения национальных литератур. Отмечая 
важность литературных связей, академик Рымгали Нургали писал: «Ни в одну эпоху 
ни одна литература не развивалась только в рамках своей национальной литературы. 
Зарождаясь на родной земле, она достигает своего расцвета, только приобщаясь и 
обогащаясь передовыми образцами, сокровищницами литературы других народов» 
[1, с. 123]. 

Изучение казахско-русских литературных связей позволяют понять общие 
закономерности литературного процесса в Казахстане, а также проанализировать 
опыт русской реалистической литературы и роль многих выдающихся ее писателей в 
становлении и развитии казахской национальной литературы. Взаимоотношения этих 
литератур были интенсивными, длительными и эффективными. 

Безусловно, творения русских классиков, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
И.А. Крылов, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский обогащает эстетику и 
мировоззрение, призывают к постоянному духовному поиску. В плеяду этих 
писателей, имевших огромное влияние на казахскую литературу, входит и великий 
русский писатель Антон Павлович Чехов. 

Антон Павлович Чехов – классик мировой литературы, общепризнанный 
мастер короткого рассказа и драматург-новатор. Его произведения переведены на 
более чем 100 языков, а знаменитые драматические пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Вишневый сад» уже много лет идут на подмостках театров по всему 
миру. Феномен Чехова до сих пор вызывает вопросы. Кто он? Художник, виртуозно 
изображающий детали и едва уловимые настроения, тонкий психолог, гениальный 
мыслитель-провидец... В одном все согласны: его произведения актуальны и поныне, 
потому что для каждого из нас существует свой Чехов. М.О. Ауэзов так писал: «Я 
читаю и перечитываю его книги, напоенные удивительной душевной красотой 
писателя, глубоко поэтичные по своему художественному строю, и, может быть, 
поэтому мне Чехов представляется светлой вершиной, озаренной утренним 
солнцем... Восхищенными взорами тянутся к ней люди разных народов» [2, с. 279]. 

Впервые казахские читатели познакомились с творчеством А.П. Чехова еще в 
начале XX века. В первом казахском журнале демократического направления 
«Айкап» был напечатан перевод А. Баржаксина чеховского рассказа «Грач». В 1915 
году был опубликован рассказ «Хамелеон» в переводе А.Бокейхана 

После Октябрьской социалистической революции в казахской литературе 
усилилась тенденция к взаимному сближению и к всестороннему укреплению 
сотрудничества с другими национальными литературами народов СССР. И все же 
среди переводов на казахский язык преобладают переводы произведений русской 
классической литературы. Творчество Чехова не могло не привлечь внимание 
маститых художников казахской советской литературы – Беимбета Майлина, Сакена 
Сейфуллина, Габита Мусрепова и, конечно же, Мухтара Ауэзова. Один из первых 
рассказов Чехова «Белолобый» был мастерски переведен им на казахский язык. 
Великое чеховское наследие стало подлинно всенародным достоянием. 

Однако художественный перевод был не единственным проявлением этих 
тесных отношений. Так, под непосредственным влиянием чеховских традиций, в 
казахской литературе трансформировались старые жанры, расширялись 
традиционные представления о тематике, рождались новые типы литературных 
героев. 

На новую ступень развития поднял жанр рассказа выдающийся писатель                
М.О. Ауэзов. Он открыл новые темы в казахской литературе, наполнил свои 
произведения жизненным содержанием, которые требовали других изобразительных 
средств. Его хорошо известное всем произведение «Серый лютый» («Коксерек») 
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перекликается с повестями Джека Лондона «Белый клык», Л.Н. Толстого 
«Холстомер» и, конечно же, рассказ А.П. Чехова «Белолобый». Он не раз повторял: 
«Повесть-рассказ «Серый лютый» написана в том же ряду, что и рассказы Джека 
Лондона, Чехова, Толстого в том смысле, что я тоже пытался показать «психологию» 
повадки животного» [3, с. 86]. 

Мастер психологического анализа, Мухтар Ауэзов впрессовывает в рассказ-
символ «Серый лютый» общественные и личные проблемы, дает нравственную 
оценку героям. Не последнюю роль играет совокупность изобразительных средств, 
которые прекрасно воссоздают фон событий. Под влиянием классиков (в том числе и 
Чехова) создается новый, неожиданный по форме и содержанию рассказ. 

Например, примечательна прямая экспозиция в «Сером лютом»: «Большой 
овраг близ Черного Холма безлюден, но хорошо известен пастухам окрестных аулов. 
Из этого оврага нередко приходит беда» [4, с. 67]. Далее идет уточнение: «Черный 
холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. 
Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют – на них раскрылись почки. Овраг 
сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы» 
[4, с. 67]. Данная экспозиция предвещает несчастье в будущем, настраивает читателя 
на затаившуюся напасть. Такой психологический пейзаж часто используется в 
произведениях А.П. Чехова. Этот прием не только позволяет воспроизвести 
психологическое состояние косвенно, довольно тонко и в то же время художественно 
экономно, но и дает широкие возможности для того, чтобы создать определенную 
психологическую атмосферу, помочь читательскому сотворчеству. 

Реализм Мухтара Ауэзова отличается объективностью: нельзя винить волка в 
том, что он не человек, а хищное животное с устойчивыми повадками. Ошибка 
Курмаша приручить волка стала роковой не только для него самого, но и для родных 
и близких. Однако именно человек одержал победу в этой схватке с волком в лице 
опытного охотника Хасена с его верным псом Аккаской. Между прочим, Аккаска в 
переводе с казахского языка на русский означает «Белолобый», что еще раз 
доказывает влияние Чехова на творчество Мухтара Ауэзова. 

Антон Павлович Чехов также является одним из ярчайших представителей 
«новой драмы» – уникального течения в драматургии на изломе XIX – XX веков, 
которое характеризуется радикальным обновлением канонов театрального искусства. 

 Причиной возникновения «новой драмы» стал кризис театральной мысли. 
Некогда высокие традиции драмы выродились в рутинные шаблоны, превратились в 
застывшие каноны. Сцена слишком сильно удалилась от жизни, театр не поспевал за 
временем. Между литературой и драмой, драмой и жизнью образовался разрыв.                      
Т.К. Шах-Азизова так пишет об этой ситуации: «Драматургия отторгалась от 
большой литературы, становилось чем-то второстепенным по отношению к ней; 
нужны были упорные и долгие усилия, чтобы их воссоединить, – это стало уделом 
Чехова» [5, с. 4]. 

Старые «классические», но далекие от жизни пьесы потеряли свою 
актуальность. «Новая драма» с самого начала постаралась привлечь внимание к 
наиболее злободневным вопросам и животрепещущим проблемам. Проблематика 
затрагивает те моменты социальной жизни, которые обычно замалчиваются, 
скрываются. Театр, по мысли теоретиков «новой драмы», не должен служить 
развлечением, он должен отражать социальные проблемы. Например, «Вишневый 
сад» – это социальная пьеса А.П. Чехова о гибели и вырождении российского 
дворянства. Идейно-тематический смысл пьесы «Вишневый сад» заключается в том, 
что Россия оказалась на распутье. Чехов показывает слабость и несостоятельность 
прошлого, пороки и убогость настоящего, а также веру в светлое будущее. 
Изображая представителей нового поколения, Антон Павлович предугадывает 
будущие перемены своей страны. 
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Чехов видел свою задачу в том, чтобы изменять сознание зрителей. Своими 
пьесами он показывает необходимость изменения мира посредством человеческого 
разума. Таким образом, был заложен фундамент интеллектуального театра. Т.К. 
Шах-Азизова пишет: «Главное проявление чеховского и главное условие его 
крепости, силы и широты – то, что было названо чеховской «школой мысли». Когда 
эта «школа мысли» с ее свободой от догм и кумиров, трезвостью и гуманизмом в 
жизни сильна – искусство тянется к Чехову и в самом себе вскрывает чеховские 
пласты» [5, с. 31]. 

Чехов был также убежден, что драма не может быть достоянием лишь 
выдающихся героев, исключительных личностей, местом только для грандиозных 
событий. Он хотел открыть драматизм самой обыкновенной каждодневной 
действительности. Ему пришлось разрушить старые театральные традиции и устои, 
чтобы открыть драматизм самой обыкновенной каждодневной рутины. 

«Пусть на сцене все будет так же просто и так же вместе с тем сложно, как в 
жизни: люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и 
разбиваются их жизни» [6, с. 77], – писал Чехов, рисуя новую драму в её «подводном 
течении» жизни. 

Также новаторским приемом чеховских пьес стала детализация. Была 
полностью переосмыслено назначение слова и молчания, жеста и взгляда. Любая 
мелочь позволяет полностью погрузиться в характер и жизнь всех действующих 
персонажей истории. В центре внимания оказывается разговор, оценки, рефлексия, 
анализ. Мухтар Ауэзов писал по этому поводу: «Все герои Чехова чувствуют над 
собой влияние, захватывающую силу общего для всех настроения, которые рождают 
сумерки жизни, внешняя обстановка и внутренние переживания каждого. Поэтому 
эти люди слишком хорошо понимают друг друга не только через слова, которые 
произносят, но главным образом интуицией. Общность переживаемых ими 
настроений позволяет понимать им даже молчание. Этим и объясняется кажущая 
иногда бессвязность разговоров между отдельными лицами чеховских пьес и частые 
паузы в разговорах каждого из них: уходя в себя, прислушиваясь к внутреннему 
голосу, одновременно слушают молчание другого» [7, с. 32]. 

Поэтому в «новой драме» особую роль играют паузы и ремарки, которые из 
исключительно вспомогательных средств превращаются в определяющие элементы 
драматического текста, функционально взаимосвязанные с диалогом. Так образуется 
явление, называемое подтекстом. О важности подтекста писал бельгийский 
драматург Морис Метерлинк: «Надо, чтобы было еще нечто, кроме внешне-
необходимого диалога. Только те слова, которые с первого взгляда кажутся 
бесполезными, и составляют сущность произведения. Лишь в них заключена его 
душа. Рядом с необходимым диалогом идет почти всегда другой диалог, кажущийся 
лишним. Проследите внимательно и вы увидите, что только его и слушает 
напряженно душа, потому что только он и обращен к ней» [8, с.72]. 

Близким для «новой драмы» можно считать понятие «символ», находящее 
различные художественные воплощения в произведении. Также в связи со 
стремлением к изображению глобальных, вневременных конфликтов в новой 
драматургии прослеживается еще одна характерная черта. Это использование мифа: 
античной трагедии, языческой и христианской мифологии, средневековых сюжетов и 
т.д. «Новая драма» буквально пронизана символизмом и мифологизмом. Например, 
вишневый сад у Чехова – это не просто конкретный сад, часть усадьбы Гаева и 
Раневской, но и сложный, неоднозначный образ-символ. Он символизирует жизнь, 
красоту, духовность, счастье. По сути, это Эдем, утраченный рай. 

Помимо всего прочего, в своих пьесах Антон Павловича Чехов очень большое 
внимание уделил не только героям и их переживаниям, но и всему ансамблю 
сценических средств как совокупности того, что зритель видит на сцене. Зрительные 
и звуковые эффекты создают особую атмосферу. Например, в «Вишневом саде» есть 
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майские «белые цветы» и восходящее холодным утром солнце, а также глухие удары 
по стволам деревьев, которые несут гибель вишнёвому саду, символизирующему не 
только дворянское гнездо, но всю патриархальную Россию. К.С. Станиславский 
писал: «Чехов… уточнил и углубил наши знания о жизни вещей, звуков, света на 
сцене, которые в театре, как и в жизни, имеют огромное влияние на человеческую 
душу» [9, с. 55]. 

Мухтар Ауэзов в своей статье «Драмы Чехова», анализируя сцену из второго 
действия «Вишневого сада», подмечает в ней отдаленный, точно с неба, звук 
лопнувшей струны и делает вывод: «Вот, по всем этим признакам Чехов и считается 
художником-импрессионистом» [7, с. 32]. 

В своем творчестве Чехов не только продолжал и развивал традиции, 
заложенные в произведениях его предшественников, но вместе с тем, он открыл 
новые, совершенно иные пути развития драматургии. Впоследствии традиции 
чеховской драмы повлияют на творчество многих писателей XX века. 

Несмотря на то, что казахская драматургия зародилась в первой половине XX 
века, она на сегодняшний день обладает признаками и жанровыми формами, 
присущими драме в целом. За столь малый временной отрезок в казахской драме 
сформировалась стройная система жанров, появились и развились свои формы и 
особенности. 

Известный ученый-литературовед Рымгали Нургали был один из немногих, 
кто изучал казахскую драму. Его перу принадлежат фундаментальные 
монографические исследования по истории казахского театра и драматургии. 
«Природа трагедии» (1968), «Поэтика казахской драматургии» (1973), «Поэтика 
драмы» (1979), «Древо обновления» (1989) и др. – каждая из этих книг является 
достижением казахского литературоведения и театроведения. Академик Ж.М. 
Абдильдин отмечает: «Приведенные в книгах Нургали точные и конкретные 
аналогии с опытом мировой литературы позволили выявить общее и особенное в 
национальном искусстве, определить вклад казахской литературы в общую 
сокровищницу культуры. Наряду с изучением традиций и новаторства в развитие 
казахской литературы в трудах Р. Нургали раскрыты генеалогические корни драмы, 
революционной поэзии, прозы и критики, показана обусловленность ее эволюции 
ростом общественного самосознания казахского народа, социальными изменениями» 
[10, с. 34]. 

Одна из первых крупных работ Рымгали Нургали «Природа трагедии» 
посвящена детальному анализу ранних произведений Мухтара Ауэзова. В 
последующих работах ученого о казахской литературе (особенно драматургии) 
постоянно акцентируется внимание на фигуре Ауэзова. 

Действительно, заслуга М.Ауэзова в культурной жизни страны велика – это 
формирование в национальной литературе разножанровости, которой до него не 
было: прозы, драматургии, критики. Писатель сочетал в своем творчестве реализм и 
эпические народные традиции.  

Такое сочетание в творчестве Ауэзова не было случайным. Оно было 
обусловлено его знакомством с традициями классической мировой литературы.  

Как драматург в литературе Казахстана Мухтар Ауэзов занимает особое место. 
Он создал более 20 пьес. Помимо всего этого, Ауэзов был первым теоретиком 
театрального искусства Казахстана. Изучая произведения Шекспира, Гоголя, 
Погодина, анализируя чеховскую драму, Ауэзов приобрел бесценный опыт, постиг 
секреты сценического искусства. 

Профессор Е.В. Лизунова пишет: «Ауэзов говорил об обновлении и 
обогащении литературы жанром драматургии, «усвоенным от передовой русской и 
мировой классики»» [11, с. 389]. 

Р.Нургали отмечает важную роль Ауэзова в создании казахской 
реалистической драматургии. В своей работе «Вершины возвращенной литературы» 
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он утверждает: «Талантливый драматург М. Ауэзов внес большой вклад и в развитие 
театроведения в Казахстане. Вопросам сценического искусства, драматургии 
посвящены его статьи, рецензии, научные работы, характеризующиеся разные 
стороны и аспекты жизни театра. Глубокими выводами, меткими оценками, 
содержательными заключениями отличается одна из первых театроведческих работ 
«Общее театральное искусство и казахский театр»» [12, с. 421]. 

Несмотря на многочисленные научно-критические статьи по театроведению, 
Мухтар Ауэзов, прежде всего, сделал весомый вклад в развитие казахской 
драматургии своими пьесами. Его драматические произведения тематически 
разнообразны. Академик Р.Нургали говорит о возможности разделения его пьес на 
следующие группы: 

- пьесы, созданные на основе легенд, эпоса («Енлик-Кебек», «Кобланды», 
«Айман-Шолпан», «Бекет»); 

- пьесы на историко-революционную тему («За Октябрь», «Ночные раскаты», 
«Белая береза»); 

- пьесы, отражающие различные периоды советской эпохи («Схватка», 
«Каменное оперение», «В яблоневом саду», «На границе», «Алуа»); 

- пьесы, посвященные теме Великой Отечественной войны («Гвардия чести», 
«Обнаженный меч», «Златое племя»); 

- пьесы на фантастическую тему («Дос-Бедел дос», «Спустя 50 лет»); 
- пьесы о жизни акынов («Абай», «Каракоз»). 
Однако лучше рассматривать творчество Ауэзова, используя внутрижанровую 

классификацию драмы, ведь Ауэзов воплотил в казахской драматургии все жанровые 
формы: трагедию («Енлик-Кебек», «Кобланды», «Байбише-токал», «Каракоз»), 
комедию («Айман-Шолпан», «В яблоневом саду») и драму («Зарницы», «Алуа», 
«Стойкое племя», «Хан Кене»). 

Несмотря на разнообразие и самобытность драмы Мухтара Ауэзова, в его 
пьесах тоже присутствуют чеховские традиции. Литературовед Е.В. Лизунова пишет: 
«В одной из своих пьес – «В яблоневом саду» – «пьесе настроений», подобно 
чеховским, как определял сам автор, Ауэзов создал образ символ «яблоневый сад», 
олицетворяющий светлый день, цветущую жизнь советской молодежи. (Этот символ 
невольно ассоциировался с «Вишневым садом» Чехова)» [11, с. 389].  

Другими словами, яркий образ сада объединяет эти две пьесы. Однако, 
несмотря на множественные переклички, сад выполняет разные роли. Если 
чеховский вишневый сад – это потерянное навсегда счастливое прошлое, то 
яблоневый сад у Ауэзова символизирует светлое будущее, которое напрямую зависит 
от людей.   

Произведения А.П. Чехова сыграли немаловажную роль в межкультурной 
коммуникации казахского и русского народов. Помимо Мухтара Ауэзова, влияние 
его творчества испытали и другие известные писатели и драматурги (Беимбет 
Майлин, Габит Мусрепов, Дулат Исабеков и т.д.). Чеховские традиции будут всегда 
актуальны, так как им далеко вперед были угаданы многие настроения, мотивы, идеи, 
нравственные и эстетические искания. 
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Нургали К.Р., Жумсакбаев А.Т. 

М.О. ӘУЕЗОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЧЕХОВ ДӘСТҮРЛЕРІ 
Мақалада әйгілі қазақ жазушысы және драматург Мұхтар Әуезовтың 

Чеховтың дәстүрлерімен жаңа зерттеу сатысындағы байланыс қарастырылады. А.П. 
Чеховтың пьесаларының жаңашылдығына және «жаңа драманың» басты 
нашандарына ерекше көңіл бөлінеді. Чеховтың драмасының дәстүрі және оның XX 
ғасырдың көптеген жазушылардың шығармашылықтарына, соның ішінде М.О. 
Әуезовтың шығырмашылығына әсері көрсетілген. 

Тірек сөздер: Әуезов, қазақ-орыс әдеби байланыстары, Чехов дәстүрлері, 
«жаңа драма», қазақ театры, Р.Нұрғалидің жіктелуі, салыстырмалылық. 

 
Nurgali K.R., Zhumsakbayev A.T. 

CHEKHOV'S TRADITIONS IN THE CREATION OF M.O. AUEZOV 
The article discusses the interaction of the famous Kazakh writer and playwright 

Mukhtar Auezov with Chekhov's traditions at a new stage of study. Particular attention is 
paid to the innovations of the plays by A.P. Chekhov and the main features of the «new 
drama». It is introduced that traditions of Chekhov's drama, their influence on the work of 
many writers of the 20th century, including the creation of M.O. Auezov. 

Keywords: Auezov, Kazakh-Russian literary connections, Chekhov's traditions, 
«new drama», Kazakh theater, classification of R. Nurgali, comparative studies. 
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ЗАМАНА ЖЫРШЫСЫ  

 
Аңдатпа. Мақалада XVIII ғасырларда өмір сүрген түрікмен әдебиетінің 

классигі,  данышпан ақын, қайраткер Мақтымқұлы Фрагидің шығармашылығы сөз 
етіледі. Мұнда алдымен өлеңдерінің  басты тақырыптары жүйелі сараланып, ақын 
өмір сүрген заман шындығы, туған елдің азаттығы, достық, адамгершілік, бірлікке 
шақырған жалынды жырларының идеялық мұраты талдауға алынады. М.Фраги 
өлеңдерінің қазақ әдебиетінде аударылуы мен жариялануы да сөз етіледі. 
Мақтымқұлының әдебиет тарихындағы алар орны, шығармаларының басты идеясы 
мен ақындық ұстанымы жан-жақты зерделеніп, көркемдік шеберлігінің өзіндік 
ерешеліктері де әр қырынан ашып көрсетілді. Түрікмен әдебиетінің ХІХ ғасырдағы 
аты белгілі ақындарына Мақтымқұлы мұрасының белгілі дәрежеде ықпалы 
болғандығы да қарастырылады.  

Тірек сөздер: түрікмен әдебиеті, аударма, жинақ, заман шындығы, 
философия, дидактика, лирика, көркемдік шешім, эллегия. 

 
Түрікмен әдебиетінің классигі Мақтымқұлы Фраги туралы зерттеу еңбектер аз 

емес. Тіпті, ақын шығармашылығы қазақ зерттеушілерінің назарынан да тыс 
қалмады.  Айталық, М.Әуезов, С.Қирабаев, Р.Бердібаев, С.Сейітов, У.Қалижанов т.б. 
ғалымдардың еңбегінен де кездестіруге болады. Сондай-ақ М.Фраги жайында Берді 
Кербабаев «Мақтымқұлы» трагедиясын, Петр Карягин «Мақтымқұлы» атты роман 
жазса, оның мұраларын қазақ ақындары Ғали Орманов пен Дүйсенбек Қанатбаев 
қазақ тіліне аударған. Бұл жинақ ұлы ақынның 250 жылдығына орай  көлемді түрде 
жарық көрді. Балалық шағын Түрікменстан жерінде өткізіп, алтыншы сыныпқа дейін 
түрікмен тілінде оқыған  Д.Қанатбаевтың осы аудамасы түрікменше нұсқасынан кем 
түспейтін құнды еңбек болды. С.Сейітов:  «Сөз жоқ Дүйсенбек Қанатбаев 
Түрікменстан классигін қазақшаға жатық та жарасымды сөйлете алған, көркем 
тәржіма жасаудың оңды үлгісін тудырған Ғ.Орманов үрдісі жаңа кезеңде Қанатбаев 
өнерінде заңды жалғасын тапты. Сөйтіп, бізде Мақтымқұлы мұрасын игеруде 
сабақтастық дәстүрі орнықты» [1, 62 б.] деп айрықша атап өтеді. Ақын мұралары 
бұдан өзге  қазақ тілінде жарияланбаған өлеңдерімен толықтырылып, 2000 жылы 
«Білім» баспасынан «Мақтымқұлы таңдамалары» деген атпен  қайта жарық көрді.  

Түрікмен әдебиетінің ХІХ ғасырдағы аты белгілі Кемине (1770-1840), Зелили 
(1779/80-1846/48), Сеиди (1775-1836), Молла Непес (1810-1862) сынды ақындардың 
бәріне осы Мақтымқұлы мұрасының ықпалы зор болған. Өз заманының ірі тұлғасына 
айналған ақын шығармалары да дәстүр жалғастығын сабақтастыра білді. 
Мақтымқұлы ерте жасынан елге танымал болып, шамамен тоғыз жасынан бастап 
өлең жаза бастаған. Алғашқы білімін өз әкесінен  (әкесі Давлетмәмед Азады өз 
заманында қайысшы, өрмеші ғана емес, ақын, ғалым болған) кейінірек Нияз Салық 
молдадан алады, содан соң сауатын жетілдіру үшін оқуын Хиуадағы «Ширғазы», 
Бұхарадағы «Көкелташ» медресесінде жалғастырып, Ибн-Cина, Әл-Бируни, Әл-
Хорезмилердің еңбектерімен таныса бастайды. М.Фраги Хиуа мен Бұхарадан басқа 
да Әзірбайжан, Иран, Сирия, Ауған, Үнді тағы да басқа көптеген елдерге сапар 
шегіп, өз заманының саяси хал-ахуалын, жергілікті халықтардың тұрмысы мен 
дәстүрлерін көзбен көріп, көңілге түйіп зерделеу нәтижесінде түркі тілдес 
халықтардың, мұсылман елдерінің тарихы мен мәдениетін жете түсініп қана қоймай, 
өз заманының данагөй ақыны дәрежесіне көтеріледі.   



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

248 
 

Түрікмен әдебиетінің ұлы ақыны Мақтымқұлы Фрагидің  бізге жеткен мұрасы 
түрікмен әдебиетші ғалымдарының айтуынша, шамамен он сегіз мың жолдай өлең 
екен. Шығармаларының тақырыптары да әр алуан. Тұрмыс-салт жырларынан бастау 
алған пәлсапалық, дидактикалық, сатиралық, үгіт-насихат сарынға құрылған 
жырларымен қоса, табиғат, махаббат лирикаларына негізделген.  

Ақынның өмір сүрген тұсы түрікмен халқының шетел басқыншыларының 
ойранынан көз ашпаған  ең ауыр кезең болатын. Яғни, XVIII ғасырда Солтүстіктен 
қалмақтар мен Хиуа хандығы, оңтүстіктен Иран патшасының қанды жорығы 
түрікмен елін орны толмас ауыр күйзеліске ұшыратты. Ал бұл тарихи оқиғалар 
Мақтымқұл шығармаларынан орын алып, елді азаттыққа, бірлікке шақырған 
жалынды жырлары да осы кезде дүниеге келді. Ол өз халқының қажымас қайратына, 
зор болашағына сенді. Ақын өзінің рухы биік жырларымен түрікмен халқын 
ауызбірлікке, ынтымақ-татулыққа, түрлі ру-тайпалар арасындағы алауыздықты 
жоюға шақырады. Халқының азаттығын аңсаған патриот ақыны, ұлы ойшылы 
Мақтымқұлы отты жырларымен өз халқын шетел басқыншыларына қарсы ерлік 
күреске үндейді. Бұл асқақ идея оның «Керек-ті», «Ер», «Ердің ерлігі еліменен», 
«Болмаса», «Бақыт құсы» өлеңдерінде көрініс тапқан. Ел бастаған ерлерді ақын 
сүйсіне жырлаған.  
 Батыр болса, бола білсін қайырлы, 
 Кеудесі кең, ақыл-ойға пайымды. 
 Түзде жүрсе қарасын саң қиырға, 
 Өз жеріне өнері, ісі керек-ті. 
   
 Зердесінде бары болса жігіттің, 
 Қалмас жатып, сыртқа шығар ол екпін. 
 Елге біткен батырлықты, жүректі, 
 Басқаруға батыл  кісі керек-ті.  
 

Ынжықтарша жандарынан түнілмей, 
Құртша бұғып, қоянға ұқсап  тығылмай, 
Тастүлекше қанат қағып түйілген 
Ер жігітке  батыр жолдас керек-ті [2, 80 б.]. 
Бұл арада ақын ел қорғайтын батырдың тұлғасын сомдауда өз 

арманы ғана емес, солай болу керектігіне назар аудартады. 
Мақтымқұлының лақап аты Фраги («Пырағы» сөзі «айрылған», «бақытынан 

айрылған», «мұңлы» деген  мағына береді), яғни, мұңлы Мақтымқұлы атанса керек. 
Мұның да өз тарихы бар. Жас кезінде аса сұлу Меңлі қызға ғашық болып, бірақ 
қыздың әкесі қалталы бір байға қалыңмалға ұзатып жіберуіне орай екеуі қосыла 
алмапты. Кейіннен Аққыз деген әйелінен туған Сары, Ыбрайым  атты екі баласы 
жастайынан қазаға ұшырайды. Өміріндегі осы соққылардың барлығы ақын  
шығармашылығына елеулі із қалдырғанға ұқсайды. Өлеңдеріндегі көбірек кездесетін 
мұң, қайғы, өкініштер де осы себептерден туындаған тәрізді. Мәселен, «Гүлзарымнан 
айрылдым», «Сүйдім сені» «Оянбас», «Жалғыздық», т.б. 
 Бұлбұл едім, зар шегіп, 
 Гүлзарымнан айрылдым. 
 Көзден қанды жас төгіп 
 Шын жарымнан айрылдым [2, 38 б.]. 
 
 *** 

 Сары алтын деп сабыр түбі 
 Шын жаныммен сүйдім сені. 
 Дәуруіштер қадыр түнін 

 Сүйгендей-ақ  
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                                сүйдім сені. 
  

Сауық сайран бір  мұратым, 
Мен Иранды жыр қылатын. 
Өз Сарасын Ибраһим 

Сүйгендей-ақ 
сүйдім сені..... 

Иә, ақын Меңлі сұлуға Зылихасын сүйген Жүсіптей, Ләйліні сүйген 
Мәжнүндей, Шырынды сүйген Фархадтай, Гүлшанды сүйген Емен Варкадай, 
Зуһраны сүйген Таһирдай, Шаһсәнәмді сүйген Ғарибтай ғашық болған еді. Тіпті, 
ақын Меңлі сұлуды «Жұлдызды – ай, жерді  –  аспан,  Сүйгендей-ақ сүйдім сені» деп 
бар махаббатын төге жырлап, шынайы сезімінің тазалығын ашық түрде паш етеді. 

Ойшыл ақынның әрбір шығармасынан адамгершіліктің лебі есіп, биік 
парасаты  айқын аңғарылып тұрады деуге болады. Сондай-ақ  адам баласын 
толғандырып келе жатқан өмірдің ең өзекті мәселелеріне толық  жауап алуға болады. 
Ақын адамзатпен бірге жасасып келе жатқан қарама-қайшылық заңдылықтарды, 
яғни, байлық пен кедейлік, ерлік пен ездік, жомарттық пен сарандық, білімділік пен 
надандық, әділдік пен арамдық, жақсылық пен жамандықтың ара жігін өз 
жырларында жіті саралайды. Ол ақынның «Боларсың», «Не білсін», «Таппассың», «У 
ішкенге барабар»,  «Болмаса», т.б.  өлеңдерінде көрініс тапқан. 

Биік таулар бойшаңмын деп шіренбе,  
Бір күн құлап сен де тыйпыл боларсың. 
Терең теңіз тәкаббарсың түнерме,  
Суың кепсе, сен де бір шөл боларсың. 
 
Үлгі қылса тыңдаған жұрт сөзіңді, 
Менменсімей, төмен ұста өзіңді. 
Ғалымға ерсең күндей ашар көзіңді, 
Наданға ерсең, қараңғы көр боларсың [2, 60 б.], – деп  бүкіл 

адамзатты  пайым мен парасаттылыққа шақыруда тау мен теңізді тілге тиек еткен 
ақынның ойшылдығы да тереңде болатын. 
          Оның насихат өлеңдерінің бірсыпырасы ел арасына мақал-мәтел, қанатты 
сөздерге  айналып кеткен. Айталық, «Аты қалар,  жаны кетер жәннатқа, Адам 
деген мекені жоқ қаңбақ па?», «Өзіңнің басын алып жүре алмайтын адаммен дос 
болғанша, бақытты адамның қызметкері болған артық, қорқақпен дос болып, 
жерге қарағанша, батыр үйінің құлы болғаның артық»  немесе: 
 «Әр сөзінен жан семірер, 
 Жақсымен жолдас болған. 

         Орта жолда көп еңірер 
         Жаманменен жолдас болған» - деген ойлар, бүгінгі күнге дейін 

өзінің рухани құндылығын жойған жоқ. Ақынның нақыл сөздері мен қанатты сөздері  
«Жүрек өрнегі» атты жинақта толық қамтылған. 

Өз халқының бойындағы рухани күш-қуаттың, дарынның сипатын танытқан 
таңғажайып туындылары арқылы халқының көркемдік даму тарихына да зор үлес 
қосқан біртуар тұлға ғана емес, түрікмен даналығының, түрікмен ақындығының 
үлгісіне айналған  Мақтымқұлы шығармалары өміршеңдігімен құнды. 

М.Фрагидің «Ер», «Ат керек», «Болмаса», «Паш етер», «Болмайды», 
«Патшалар да өтеді», «Тең емес», т.б. өлеңдері жастарға ақыл-өсиет, насихат айту, 
тәлім-тәрбие, отанды сүю сарынында болып келеді. Мәселен,  

Ерлер өлер ел үшін,  
Жанын қияр көп үшін,  
Ер жігітке ол үшін,  
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Намыс керек, ар керек... 
Бапты сұңқар құс алар, 
Көптің күші тас бұзар. 
Ердің даңқы бір шығар 
Ағайын жұрт, елменен,– 

дей отырып ер азаматтың  ең басты құндылығы ары мен намысы екенін шегелей айта 
отырып, «Көптің күші тас бұзар» деп өмірлік қағиданы берік ұстануға насихат етеді. 

Байлар да бар пақырларға қарасқан, 
Байлар да бар дәулетіне тең емес, 
Сұлулар бар іс, тұлғасы жарасқан, 
Сұлулар бар өз сынына тең емес. 

Бұл арада ақын не нәрсені де біржақты, бірдей қарауға болмайтынын ашық 
айтады. Ақ, қарасын ажыратып барып, бағалауға үндеген ақынның насихатынан алар 
тағылым мол. Сондай-ақ мына өлең жолдарындағы айтылған ойдың түйіні де осыған 
саяды. 

 Сырлас болма ешқашанда наданмен, 
Құпияңды кез-келгенге паш етер. 
Көрші болма ұры-қары адаммен, 
Малыңды ұрлап, тамағыңды аш етер. 

Ақынның «Қалмады», «Бастады», «Бар шығар», «Келмес пе?» деген 
өлеңдеріне келсек, мұнда заман шындығы, әділетсіздік, парақор, тойымсыз, зұлым ел 
билеушілерді қатты сынға алады. Бірақ түптің түбінде жақсылықтың болатынына 
ақынның өзі сеніп, үлкен үміт артады. 

Енді білдім заманымнын азғанын, 
Жақсылардан жаман қаша бастады, 
Қадірі жоқ ендігі асылзаданың, 
Арланбаған төрге шыға бастады... 
 
Дүние, сенің бір бұл емес, келгенің,  
Қып-қызыл қан тістеріңді көргенім. 
Құртша үңгіген аян сенің ермегің, 
Көңіл сергіп, жылаған бір күлмес пе?!  

М.Фраги осы өлеңдерінде ер мен ездің, ынжықтық, надандық, достық, 
адалдық, жақсылық пен жамандықтың барлығын бір-бірімен салыстыра беру арқылы 
ара-жігін ажыратып, түсіндіруге ұмтылады. Ақын өмірден түйгендерін жырлауда 
тыңдаушысын сендіріп, жүрегінен жылы орыналады.      

Ақынның «Білерсің» өлеңінде: 
Жақсылықты білмесең, 
Ер қасында білерсің. 
Көз қадірін білмесең, 
Көр қасында білерсің. 
 
Мейлі кәрі, мейлі жас, 
Етпе сырыңды елге паш. 
Әсемдігін ақық тас 
Зер қасында білерсің,– 

деп өмірдің құнын қай кезде білетініңді ғана емес, соны қалай бағалау қажеттілігін 
ескертіп өтеді. Сондай-ақ өз құпияңды аша бермеу керектігінің сырынан да хабардар 
етеді ақын. «Болмаса» өлеңінде: 

Ер жігіттің аты шықпас, 
Мал, дәулеті болмаса. 
Ынжықты ешкім қадір тұтпас, 
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Майданға күш салмаса. 
*** 
Таза қоныс жұртқа жақсы, 
Қалы кілем төрге жақсы, 
Есуастар көрге жақсы – 
Еш пайдасы болмаса, – деп әрбір адам мен әрбір заттың өзіндік 

құнын бағамдауға үндеу арқылы әр пенде өзінің  орнын да пайымдай алады. Жалпы, 
ақынның осы өлеңдері ел-жұртына ненің жақсы, ненің жаман екенін ұқтыруды ғана 
мақсат етпейді, өмірлік мұратына қажетінше жаратсын деген таза ниетінен 
туындаған.  
          Ақын адам бойындағы жаман әдеттерден арылу жолдарын, батырлық пен 
ездікті   өлең жолдармен өрнектейді, жас ұрпаққа айтқар аманаты, насихаты жатыр. 
  Адамды құртатын байлыққа табыну 
  Соған басы айналса, құрығаны ол. 
  Данышпанмен дос болсаң атың шығар 
  Сен оның алтын тиыны бол,  
 
немесе:  Батыр жігіт күркіреген күннен қорықпас, 
   Батыр болу әр жігіттің қолынан келмес, 
   Шаянның жылжығаны қашқаны емес, 
   Алтын ұя шаңырағыңды ұмытуға болмайды. 
   
  Тар жол, тайғақ кешуден қорықпа, 
  Алдыңнан шығар бір есік, 
  Бұрқыраған өзенді бөгеп, 
  Өлі шөлді суғаруға болады ма?  
          Мақтымқұлы араб-парсы өлең өлшемінен бас тартып, халықтың, силлабикалық 
пішінін таңдап алып, сол арқылы халыққа жақындап қана қоймай, халықтық 
поэзияның мәртебесін көтеріп, дамытты және жаңа түр, жаңа леп әкелді.  Түркі 
поэзиясының тазалығын сақтап қалу үшін жанталаса күресті. Араб-парсы 
поэзиясындағы бәйіттік сарындағы өлеңдерді бірте-бірте түрікмен поэзиясынан 
тазартуға тырысты. 
         Ақынның: 
 Жақсы қылық дұшпаныңды  дос етер 
       Жаман қылық еңбегіңді еш етер... 

     Ғалымға ерсең, күндей ашар көзіңді, 
     Наданға ерсең, қараңғы көр боласың... 
     Ақылсызға асыл сырыңды ақтарма, 
     Су тұрама елеуішке құйғанмен.... 
 

немесе:                Ашылар көңіл, жай болар 
       Ақылды адам жолықса. 
       Жігерің қайтар, жер болар 
      Ақымақ хайуан жолықса («Жолықса») – деген  ғибратқа, өнегеге  
толы  өлеңдері барлық заманның адамдарына шақ келіп, сұранысына сай кеп 
тұрғандай.  М.Фрагидің білімнің пайдасы мен зияны туралы айтылған ойлары  
А.Йүгінекидің: «Білімсіз надан – құны жоқ бақыр.  Білімді мен білімсіз қашан тең 
келіп еді» «Білімді адамның (өзі) өлгенмен аты өлмейді. Надан тірі дегені болмаса, 
аты өлік», «Қандай кір-қоңыс жуса тазарады, Надан жуғанменнен тазармайтын лас», 
Қ.А.Яссауидің «надандықтың емі жоқ» деген ойларымен сабақтас келеді.  

Сонымен, «Тарих заманды, қоғамды өзгертті. Бірақ он мыңнан астам жолдан 
тұратын Мақтымқұлы өлеңдерін ештеңе өшіре де, тарихтан жоя да алмады. Өйткені 
шын поэзия,  халық жүрегіне жеткен поэзияны өшіру мүмкін емес. Осы жырлары 
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арқылы Мақтымқұлы уақытты, қоғамды, заманды жеңіп, өзінің лайықты орнын күллі 
түркі әлемінің ғана емес, жалпы адамзаттың ортақ құндылығына, асыл қазынасына 
көтерді» [3, 482 б.] дегенді құптай отырып, шынымен де ақын тарихтағы өз ізін осы 
шығармалары арқылы мәңгілікке қалдырған еді. 
  Қорыта келе, өз елінің азаттығын аңсаған Мақтымқұлы Фраги туындылары 
бүгінде достықты, махаббатты, адал еңбекті, ғылымды насихаттаушы ғана емес, 
Низами, Науаи, Физули секілді шығыс шайырларының туындыларымен қатар 
аталатын және көршілес азербайжан, өзбек, қазақ, қарақалпақ,  т.б. түркі 
халықтарының рухани дүниесіне ерекше ықпал еткен асыл мұраға айналғаны хақ.  
Ақынның ең үлкен мұраты, ең үлкен бақыты – еліңе, халқына қалтқысыз қызмет ету 
болғаны хақ.   
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Аскарова Г.С.  
ПОЭТ ЭПОХИ  

В статье рассматривается жизнь и деятельность классика туркменской 
литературы, великого ученого, проповедника своей эпохи, гениального поэта, 
общественного деятеля Махтымкула Фраги, проживающего в XVIII веке, а также 
эпоха, в которой он проживал, учреждение, в котором он обучался, его творчество, 
литературное наследие. Автором проведен художественный мощный анализ 
основных тематик, затронутых поэтом в своих стихах, отражающих облик того 
времени и истинное положение дел, призывающих народ к единению. Также в статье 
затрагиваются вопросы перевода на казахский язык, изучения, публикации 
стихотворений М.Фраги. Стихотворения Махтымкула отражают всю духовную силу, 
свойства и таланты его родного народа. В статье также говорится о всесторонне 
развитой личности поэта, внесшего бесценный вклад в историю художественного 
развития народа своими прекрасными произведениями. Литературное наследие 
Махтымкула оказало большое влияние на творчество таких известных 
представителей туркменской литературы ХІХ века, как  Кемине, Зелили, Сеиди, 
Молла Непес. 

Ключевые слова: туркменская литература, перевод, сборник, реальность 
эпохи, философия, дидактика,  лирика,  художественное решение, эллегия. 

 
Askarova G.S. 

POET OF THE ERA 
The article examines the life and work of a classic of Turkmen literature, a great 

scholar, a preacher of his epoch, a genius poet, a public figure of Makhtymkul Fraghi, who 
lived in the XVIII century, as well as the era in which he lived, the institution in which he 
studied, his work, literary heritage. The author carried out a powerful artistic analysis of the 
main topics covered by the poet in his poems, reflecting the appearance of that time and the 
true state of affairs, calling on the people to unite. The article also addresses the issues of 
translation into the Kazakh language, study and publication of poems by M. Fraghi. The 
poems of Makhtymkul reflect all the spiritual strength, properties and talents of his native 
people. The article also speaks about the comprehensively developed personality of the 
poet, who made an invaluable contribution to the history of the artistic development of the 
people with his beautiful works. The literary heritage of Makhtymkul had a great influence 
on the works of such famous representatives of Turkmen literature of the 19th century as 
Kemin, Zelili, Seyidi, Molla Nepes. 

Keywords: Turkmen literature, translation, collection, reality of the epoch, 
philosophy, didactics, lyrics, artistic decision, elegy. 
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ЭТНОМӘДЕНИ БІРЛІКТЕРДІҢ ТІЛДІК ТАБИҒАТЫ 

 
Аңдатпа.  Мақалада этномәдени бірліктердің тілдік табиғаты сөз болады. 

Қазақ этнографизмдеріне ғылыми тұрғыдан түсінік беріледі. Этномәдени 
бірліктердің ерекшеліктері мен лексика-семантикалық топтары қазақ 
жазушыларының шығармаларындағы мысалдар бойынша талданады.  

 Тірек сөздер: Этнографизмдер, лингвомәдени бірліктер, қазақ 
лингвомәдениеттану ғылымы, этнолингвистика ғылымы, сөз мағынасы, 
этнографиялық лексика, тарихи лексикология, қазақтың мәдени лексикасы, 
материалдық мәдениет, рухани мәдениет, ұлттық психология, таным, өнер 
атаулары. 
 

Этнографизмдер не лингвомәдени бірліктер бүгінде қазақ лингвомәдениеттану 
ғылымы мен этнолингвистика ғылымында зерттеледі. Бұл ғылымдардың басында 
академик Ә.Т. Қайдари тұрғаны даусыз. Академик Ә.Т. Қайдари қазақ 
этнолингвистикасын 1980-ші жылдардан бастап зерттей бастады. Қазақ тілінің 
этнолингвистикасын Ә.Т. Қайдари екі жүйеде қарастыруды ұсынады: 

1. Макрожүйе – «Табиғат», «Адам», «Қоғам»;  
2. Микрожүйе – табиғи жүйе бойынша әртүрлі топтар, салалар [1, 36 б.].  
Осы ұсынған қадаммен көптеген ғалымдар өз жұмыстарын жүргізді. Атап 

айтқанда, Р.Ғ. Сыздық, Ж.А. Манкеева, М.М. Копыленко, Р.Н. Шойбеков,  Е.Н. 
Жанпейісов, Е.Қосбасаров, Ғ.Әнесов, Т.Өмірзақов, Ғ.Тұрабаева, С.К. Сәтенова, Қ.Ғ. 
Аронов, Б.С. Тоқтағұл, А.Е. Керімбаев, А.С. Сейілхан т.т. бірқатар қазақ ғалымдары 
этнолингвистика мен лингвомәдениеттану бойынша өз зерттеулерін жүргізіп, 
мыңдаған қазақ сөздерінің мағынасын зерттеп, қазақ тілінің байлығына қосты. 
Мысалы: Р.Шойбеков белбеудің мынадай түрлерін көрсетеді: Қамар белбеу – зерлі, 
әшекейлі белбеу. Қаптырма белдік – екі ұшы қапсырма арқылы түйісетін белдік. 
Қаралы белбеу – қара ала оюлы күміс белбеу, мұны кейде қапқаз белбеу дейді. 
Қылышбау – Маңғыстау жағында айтылатын күміс белбеу. Сарала белбеу – күміске 
алтын жалатылған, сары ала түсті сәнді белбеу. Сақиналы белдік – оны-мұны байлап 
қоюға лайықталған шығыршықты белдік. Салпыншақ белдік – әртүрлі салпыншақтар 
бекітліген белдік. Тіллә кемер – алтынды белбеу: - Беліне тілла кемер буындырып, 
«Болсын, - деп бата берді, - талабың оң» (Т.Ізтілеуов, Рүстем-Дастан). Шекетулі 
белбеу – күміс белбеу (Қостанай облысында айтылады). Шоқ белбеу – асыл тасты 
белбеу [1, 139 б.]. Міне, осы мысалдардан байқап отырғандай, бүгінде халқымыздың 
көптеген сөздері көнеріп кеткен. Осы көнеріп кеткен сөздерімізді қайтадан тіліміздің 
байлығына қосу бүгінгі зерттеулердің басты мақсаты деп ұғынғанымыз абзал. 

Академик Ә.Т. Қайдаров былай дейді: «Этнолингвистиканың негізгі зерттеу 
объектісі – этнографизмдер, кеңірек айтсақ, этнографиялық лексика. Бұл лексиканың 
құрамында өткен өмірді бейнелейтін сөздер мен сөз тіркестері көптеп кездеседі. 
Бірақ олардың бүгінгі ұрпаққа айқын бола да бермеуі мүмкін. Олардың арасында 
қолданыс аясы тарылып, о бастағы мағынасының күңгірттеніп, не  мүлдем ұмыт 
болғандары да аз емес. Бұлардың этнографиялық мазмұнын, дәстүрлік қолданысын 
зерттеу этнолингвистиканың үлесіне тисе, тілдік табиғаты мен даму заңдылықтарын 
этнолингвистика деректеріне сүйене отырып, тарихи лексикология анықтайды» [1, 35 
б.]. 
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Қазақтың мәдени лексикасын зерттеген Ж.А. Манкеева микрожүйелер туралы 
былай дейді: «Нақты айтқанда, микрожүйелік құрылымның негізінде сан түрлі 
мәдени терминдер (зергерлік, тағам, халықтық космонимдер, соматикалық атаулар, 
антропонимдер, топонимдер, фитонимдер, халықтық наным-сенімдер мен салт-
дәстүрге, мал шаруашылығы, аңшылық т.б. кәсіпке байланысты фразеологизмдермен 
паремиологиялық жүйе т.б.) арнайы этнолингвистикалық зерттеу нысаны ретінде 
қарастырылады» [2, 7 б.]. Қазақтың этнографизмдері бірқатар зерттеулерге жүк болса 
да күні бүгінге дейін толық зерттелмегенін байқаймыз. Оның үстіне, қазақ 
жазушыларының тілінде кездесетін лингвомәдени бірліктердің сан алуан сипаты мен 
мәні болса керек. 

Жалпы этнолингвистиканың теориялық жағын зерттеген ғалым М.М. 
Копыленко былай дейді: «Этностың тұрмыс-тіршілігі, қазіргі болмысы мен тарихы, 
оның материалдық және рухани мәдениетінің тілдік көріністері айқындалады және 
жете зерттеледі [3, 17 б.]. Өзінің осы «Этнолингвистика негіздері» еңбегінде ғалым 
жоғалған, ұмыт қалған сөздерімізді қайтадан қайтару игілікті іс екенін ескертіп 
отырады. Ол өз зерттеуінде былай деп жазады: «Предмет этнолингвистики нередко 
сужается до так называемой «этнокультурной» лексики и фразеологии, с чем нельзя 
согласиться. В нашем представлении предмет этнолингвистики горазда шире, он 
включает все то, в чем находит отражение идиоэтничность, в том числе народный 
менталитет. Тем не менее наибольшее число этнолингвистических исследованиий 
касается именно лексики и фразеологии как такого яруса языка, в котором этнос 
находит наиболее яркое выражение» [3, 19 б.]. Этнос тілінің зерттелуі сол ұлтқа ұмыт 
қалған көптеген сөздерін еске түсіруге көмектеседі, пассив лексиканың осы бір 
қабатын қайтадан тілдің байлығына енгізуіне көмек болады.  Ж.А. Манкеева былай 
дейді: «Демек, әр этностың өмір сүру сипаты ұлттың рухани ерекшеліктері, ойлау 
ұғымдары мен бағыт-байламдарын сипаттайтын тілдік жүйесі арқылы ана тілінде 
сақталады. Ол – әр халықтың материалдық, экономикалық, әлеуметтік жағдайына 
байланысты дамитын, қоғамдық санасына сәйкес негізделетін, «ұжымның жадында 
жинақталған жүйе» (Ю.М. Лотман) [2, 18 б.]. Халықтың жадында сақталған сөздерді 
қайтадан түлететін жазушылар, сондықтан жазушылар тіліндегі лингвомәдени 
бірліктерді түсіндіріп, тілдік айналымған енгізуі абырой болатыны анық. Профессор 
Ж.А. Манкеева мынаны айтады: «...Тіл мен мәдениеттің атауына ұйытқы болған 
этнографизмдер – ана тілі байлығының бір бөлшегі. Бұл атаулар – тілдік қазынаның 
сүбелі саласының бірі және бүгінде жалпыхалықтық қолданыста жоқ кейбір байырғы 
сөздер мен сөз тіркестерінің мағына-мәнін танытатын әрі тарихи ақпараттар көзі. 
Бірақ этностың көне дәуіріндегі тарихынан, мәдени өмірінен хабардар ететін 
этнографизмдер, тілімізде мағынасы ұмыт болған әртүрлі этноатаулардың сырын 
ашуды, танытуды қажет етеді. Осы орайда қазақтың қара сөзін бағзы мәдениеттің 
жетегіндегі тіл арқылы анықтап, келер ұрпақтың санасына зор мақтанышпен жеткізу 
– ұлт болмысын, ұлт мәдениетін танытудың бір жолы. Осыған орай, қазақ 
лексикасындағы лингвокультуремалар ретіндегі этнографизмдер, ескіліктер т.б. 
этнодеректер мәдени-рухани байлықтың бір көзін құрайды. Қазірде бұл этноатаулар 
қоғамдық қарым-қатынас кезінде белсенді қолданылмаса да, бұл сөздердің дені 
диалектілік лексикада, тұрақты сөз тіркестері мен мақал-мәтелдердің құрамында, 
тарихи көркем шығарма тілінде, ауыз әдебиеті, фольклор мен эпос тілінде сақталған» 
[2, 19 б.]. Этнографизмдер этнографиялық лексика аумағында зерттелді. Жалпы 
этнографизмдерді академик Ә.Т. Қайдари былай анықтайды: «Этнографизм дегеніміз 
– өткен тұрмысымызда болған, көбі әлі де қолданылып келе жатқан тұрмыстық 
бұйымдардың, белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа, салт-дәстүрге, әдет-ғұрыпқа, 
наным-сенімге, баспанаға, киім-кешекке, ішер асқа, туыстық қатынасқа, ел билеу 
ерекшелігіне, заң тәртібіне, әдеттік правоға байланысты қолданылатын, 
халқымыздың тұрмыстық және тілдік өзіндік ерекшелігін көрсететін арнаулы атаулар 
мен сөз тіркестері» [1, 18-22 б.].  
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Лингвомәдени бірлік – лингвомәдениеттану деп аталатын тіл білімі саласының 
негізгі ұғымдарының бірі. Лингвомәдениеттану бағытының басты қызметі – мәдени 
ақпаратты танытатын және сол мәдениетті қалыптастыратың адамзаттың тіліндегі 
мәдени мазмұнды бейнелейтін тілдік таңба табиғатын зерттеу болып табылады. 
Негізгі зерттелу нысаны көп нысандар – бұл символдық, эталондық, стереотиптік, 
бейнелі – метафоралық мәнге ие болған бүтін мәдени мазмұнды бейнелей алатын 
заттық, тұрмыстық сипаты басым тіл бірліктері мен таңбалар, яғни лингвомәдени 
бірліктер. Бұл бірліктерді Ж.А. Манкеева этномәдени бірліктер деп атайды, себебі 
ғалымның ойынша, этномәдени бірліктердің мәні үлкен. Ол былай дейді: «Осы 
тектес этномәдени атауларды талдау негізінде «мәдениет» ұғымының тілге қатысты 
мәнін былай түсіндіруге болады: кез келген ұлттық мәдениеттің негізі – ортақ тілде 
сөйлеп, ортақ мүдде мен қағидаларға сай өмір сұріп, әрекет ететін этноұжымда 
қалыптасқан шындық дүниенің тұтастығы, этностың материалдық және рухани 
кеңістігі. Олай болса, «тіл – ұлттың тірегі, ұлт мәдениетінің негізі» деген қағидаларға 
сәйкес тіл мен мәдениет арасындағы байланыстың арқауы сан ғасыр өтсе де бар 
асылын өз бойында сақтап, еш шашаусыз жиып, болашаққа жеткізетін тілдің 
құдыреті – кумулятивтік қызметі негізінде шешіледі. Нақты түрдегі оның тілдік 
көріністері: материалдық мәдениет (тұрақ, киім, тамақ, тұрмыс бұйымдары, еңбек 
құралдары т.б.) және ұлттық тіл арқылы ұрпақтан ұрпаққа сақталып, жеткізілетін 
рухани мәдениет (салт-дәстүр, миф, өнер, дін, тәлім-тәрбие, көркем мәтін т.б.) және 
ұлттық психология, таным тұрғысынан жасалатын рәміздік жүйе, сакарилизация 
тәсілімен сақталған өнер, археология туындылары т.б. атаулары» [2, 18 б.]. 

Осы пікірге сүйене отырып, біз де «этномәдени бірліктер» деген терминді 
қолдануды жөн көрдік. Этномәдени бірліктер белгілі бір ұлттың болмысын, 
ерекшелігін, сол ұлттың өзіне тән ой-өрісі мен мінез-құлқын, дәстүр-салты мен әдет-
ғұрпын, мәдени-материалдық тұрмысын, менталитеті мен басқа ұлттан ерекшелігін 
байқататын тіл бірліктерінің мағынасы арқылы, яғни сол атауға таңбаланған бейне 
мен ситуация мазмұны арқылы анықталады. Демек, этномәдени бірлік арқылы біз 
ондағы ертеден сақталған мәдени ақпараттардың мәнін анықтай аламыз. Ж.А. 
Манкеева айтқандай, бұл этномәдени бірліктер тарихи шығармаға қалам тартқан 
қазақ жазушыларының шығармаларының өн бойында кездеседі. Е.Домбаевтың 
шығармасынан мысал келтірелік: «Яғни айтқанда, біреу «түлкі» шәйін, біреу сарсу 
шәйін, біреу атқұлақ шәйін ішіп алып, ыссылықтың райы қайтқанша, біреу бәлен 
қанат ақ үйінде, біреу шұрық тесік қараша үйінде, біреу ақтігер қалмақ қосында, 
біреу бес ағаштың басын байлаған қара құрым күркесінде терлеп-тепшіп, 
ысылдап-пысылдап ұйқыға кетеді». Жәутік қойды иіріп тастағаннан кейін барып 
қара құрым күркесіне келді [4, 3 б.]. Жер қыстаудың ішінде төсекте жатыр екен 
[4, 99 б.]. Ж.А. Манкеева өз зерттеуінде «Қазақтың байырғы баспана атаулары» 
бөлімінде бірқатар үйлердің атауларын келтіреді. Бұл этномәдени бірліктердің 
көпшілігі архаизмге айналып кеткені байқалады. Ол былай дейді: «Абылайша – киіз 
үйдің бір түрі, қос. Керегесі болмайды. Тіккенде уығы жерге қадалып, шаңыраққа 
шаншылады да, есігі киізбен жабылады. Жаппа – керегесіз, киізбен жабылған 
баспана. Жеркепе – тұтас немесе дені жер деңгейінен төмен қазылып орналасқан 
тұрғын жай, мекен орын. Жолым үй – көшіп-қонғанда, жорықта тез тігуге 
ықшамдалған, шаншылған уыққа киіз жапқан, шаңырақсыз шошақ үй. Күрке – 
шағын жеңіл баспана. Ақтағыр – екі қанатты, екі үзікпен жабылатын киіз үйдің 
шағын түрі. Малшылардың көші-қонды уақытша баспанасы [2, 294-295 б.]. Байқап 
отырғанымыздай, этнолингвистикалық еңбектерден жазушы қолданған кейбір үйдің 
атаулары кездеспейді. Бұған басты себеп, біздіңше, бұл батыстық атаулардың толық 
зерттеліп, ғылыми әдебиеттерге енбеуінен шығар деп ойлаймыз. Ж.А. Манкеева 
былай дейді: «Осы тектес зерттеулердің табиғатынан туындайтын 
этнолингвистикалық тәсіл, біздің ойымызша, лингвистикалық талдау мен 
этимологиялық ізденістің кепілі мен қажетті шарты бола алады. Мысалы, зерттеушіге 
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архаизм-терминдерді түсіндіруге этнографиялық материал мүмкіншілік береді. Ал 
этностың тұрмысы мен соған сәйкес атаудың негізгі, ең ежелгі мағынасын ашу 
мүмкін емес. Бір кезде күнделікті өмірде өте қажетті болған көптеген заттардың 
атаулары ғана қазіргі қазақ тілінде мәдениеттің, дәстүрдің және ұлтты мұраның 
жүрнағы ретінде сақталып қалған. Демек, мәдени атаулар жүйесінің қызметі тек 
атауыштық қана емес. Ол тілдің танымдық, құжаттық, тасымалдаушы құрал ретіндегі 
қызметін деректі түрде көп жағдайда айшықты дәйектейді» [2, 79 б.]. Этнографиялық 
материалды меңгеру үшін халықтың тұрмысын жақсы білуге тиіспіз, сонда ғана 
олардың мәнін түсінуге болады. 

Академик Ә.Т. Қайдаров «Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары 
мен міндеттері» еңбегінде былай деп жазады: «Бұл еңбекте ана тілімізде сақталып 
келе жатқан (сөз, сөз тіркесі және этнофразеологизмдер, мақал-мәтелдер арқылы 
берілетін) этнографиялық байлығымызды жүйелі түрде қамтып, әдеттегі түсіндірме, 
диалектологиялық, екі тілдік, фразеологиялық, паремиологиялық, энциклопедиялық 
мүлдем басқаша, өзіндік тәсіл-әдіспен анықтап, халықтың өз мұрасын өзіне ұсынуға 
болады деп сенеміз» [1, 37 б.]. Осы бірлескен жинақта қазақ тіл білімінде алғаш рет, 
этномәдени бірліктер сөз болады. Атап айтқанда, Р.Шойбеков «Зергерлік өнерге 
байланысты атауларды топтастыру», Е.Қосбасаров «Бүркітшілік терминдері 
жайында», Т.Өмірзақов «Мал түгіне байланысты қалыптасқан этнографизмдер». 
Оның алдында, А.Сейдімбек, Ж.Бабалықұлы, А.Тұрдыбаев құсбегілікке қатысты 
этномәдени бірліктерді зерттеп, өз еңбектерін жарыққа шығарған болатын. Шын 
мәнінде, бастауыш мектептен бастап этномәдени бірліктердің мәнін ашып түсіндіре 
бастасақ, балалардың көкжиегін дамытып, сөздерді қолдануына мүмкіндік береміз. 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
баяндамасында да осы мақсаттар көзделеді. Оның «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
баяндамасында этномәдени тәрбие беру мәселесі сөз болады. Онда былай дейді: 
«Қазіргі киім үлгісінің базалық компоненттері Дала өркениетінің ерте кезеңінен 
тамыр тартады. Атқа міну мәдениеті салт атты жауынгердің ықшам киім үлгісін 
дүниеге әкелді. Ат үстінде жүргенде ыңғайлы болуы үшін бабаларымыз алғаш рет 
киімді үстіңгі және астыңғы деп екіге бөлді. Осылайша кәдімгі шалбардың алғашқы 
нұсқасы пайда болды. Бұл салт атты адамдардың ат құлағында ойнауына, ұрыс 
кезінде еркін қимылдауына мүмкіндік берді. Дала тұрғындары теріден, киізден, 
кендір мен жүннен, кенептен шалбар тікті. Содан бері мыңдаған жыл өтсе де, киімнің 
осы түрі өзгере қоймады. Қазба жұмыстары кезінде табылған көне шалбарлардың 
қазіргі шалбардан еш айырмасы жоқ. Сонымен қатар, бүгінгі етіктердің барлық түрі 
көшпенділер атқа мінгенде киген жұмсақ өкшелі саптама етіктің «мұрагерлері» екені 
белгілі» [5].  

«Лексика орудий труда в башкирском языке» атты зерттеуінде А.Д. Лукманова 
былай деп жазады: «В отдельных тюркских языках большой интерес в плане 
изучения и обобщения лексики, в том числе орудийной, представляют работы Г.Б. 
Бегжанова, посвященная профессиональной сельскохозяйственной терминологии в 
каракалпакском языке (Бегжанов, 1981), Ф.Ф. Гаффаровой – лексики земледелия в 
татарском языке (Гаффарова, 1999), Н.В. Ерленбаевой – терминология орудий 
ручного труда, режущих и точильных инструментов в алтайском языке (Ерленбаева, 
2005), С.А. Кукаевой – лексики земледелия в ногайском языке (Кукаева, 2005), Ч.И. 
Фиргалиевой – лексики садоводства в современном татарском языке (Фиргалиева, 
2007), Э.С. Абдуллаевой – названий орудий ручного труда и других предметов 
бытовой лексики кумыкского языка (Абдуллаева, 2013). Существенное значение в 
исследовании различных видов орудий труда иела кандидатская диссертация 
А.Айгабылова (Айгабылов, 1976), посвященная профессиональным словам плодо-
овощеводство в кахакском языке, где автор выделил шесть семантических групп 
данной лексики » [6, 20 б.]. 
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Этномәдени бірліктерді лексика-семантикалық топтарға қатысты бөлу дәстүрі 
сақталғандықтан, біз де осы жүйеде бөлуді жөн санадық.  

1. Ас-тағам атаулары. Қазақтың мәдени лексикасын зерттеген Ж.А. Манкеева 
ас-тағам атауларын еттен, ұннан, сүттен т.т. дайындалған тағамдар деп біраз түрлерге 
бөледі. Ол былай деп жазады: «в) Сүттен істелген тамақтардың атаулары: 
Ірімшік, іркіт – құрт қайнату үшін үлкен ыдысқа құйып жинаған сүтті пісіріп, майын 
алғаннан кейін қалатын аз сусын (ір+кіт); шұбат, айран, қатық, балқаймақ, шалап, 
сықпа құрт, сүмесін (сүт, ақ), сүзбе, малта, қымыран, қаймақ, қор (қымыздық 
ашытқысы); саумал, сарысу – ұйытқан айраннан немесе іріткен сүттен т.б. бөлініп 
шығатын сары түсті суды қайнату арқылы алынып, кептірілген құрт тәрізді тағам; 
сарымай, мәйек – жас төлдің ұлтабарынан алынып, сүттен ірімшік жасауға 
пайдаланылатын іріткіш зат; [2, 116 б.]. Сонымен бірге, Ж.А. Манкеева сүт 
тағамдарын арнайы түсіндіре өтеді: 

«Уыз – жас төлдеген малдың алғашқы 3-4 күндік қою уыз сүтінен пісірілетін 
дәмді тағам; 

Айран – ашытқы құйып ұйытқан сүт; 
Ұйытқы – сүтті ұйытып, айран жасайтын қою сұйық нәр; 
Құрт – қатықтың, сүзбенің суын сарықтырып, сығып кептірілген домалақ 

қатты сүт тағамы. Сонымен қатар, Ж.А. Манкеева «баспа құрт, жас құрт, сықпа, 
ыстық құрт, малта, ақ малта, ақ түймеш» деген түрлерінде береді; 

Ірімшік – майлы сүтті ұзақ қайнату арқылы алынатын ақшыл сарғыш түсті 
қою сүт тағамы; 

Ақ ірімшік – ыстық сүтке іріткі құйғанда қоюланып қататын сүт тағамы; 
Уыз ірімшік – уыз сүттен жасалған ірімшік; 
Қызыл ірімшік – көп қайнатылып, қызарған ірімшік. 
Ежігей – кеппеген құрт пен ірімшіктің қоспасы» [2, 319-320 б.].  
Бұл еңбекте «шалап» көрсетілмеген, алайда оның қалай дайындалатынын 

жазушы өзі көрсетеді. Мысалы: Мен іздеп келейін, - Бөрілән, Құтпан, кә-кә – деп 
Жәутік қостан ащы айранға су құйып, шалап жасап, торсық, дорбасын асынды 
да, жолға шықты [4, 154 б.]. Ашыған айранға су қосып, әбден пісілген, не торсықта 
шайқалған сусын. Бұл сусынның шөл қандыруы ғажап болатыны белгілі. «Босағада 
ілулі тұрған он екі өрме дойырын қолына ұстап салмақтап қойды» [4, 9 б.]. 
Мысалы: Сонан соң үлдіріктің астындағы шұңқырға мұқият қымтап жауып қойған 
күбіні суырып алып, шайқап-шайқап қайнағасына зерең аяқпен бір аяқ шұбат құйып 
берді де, қайтадан орнына қойды [4, 15 б.]. Ж.А. Манкеева былай дейді: «Күбі – іркіт 
құятын үлкен ағаш шелек» [2, 108 б.].  

Мысалы, жазушы Е.Домбаевтың шығармасынан мысалдар келтірелік. Сонан 
соң үлдіріктің астындағы шұңқырға мұқият қымтап жауып қойған күбіні суырып 
алып, шайқап-шайқап қайнағасына зерең аяқпен бір аяқ шұбат құйып берді де, 
қайтадан орнына қойды. Бірақ жолы бойы бәрібір шалап болса бірдеңе бермесе 
Жәутіктен құтыла алмайтыны есіне түсіп, қайта қайтқан. Келіншек кішкене 
күбіден шалға ғана бір аяқ шұбат құйып берді. Зағида сәл қарап отырды да, 
үлдіріктің төменгі сәкісінде кішкене кеседе тұрған қатқан ежегейді алып, созылып 
барып, Жәутіктің алдына қоя салды.Сондықтан жент, құймақ дегендер би, бай, 
болыс атаулының да аузына тимейтін астар. Жәутік торсығын алып шалап ішті. 
Тоңазыған ет, ірімшік, құрт келтірілді. Сыртқа шығып, туырлықтың үстіне 
кептіруге тастаған ірімшік дорбаны бақанмен алды да, үйге әкеп орта аяқ 
ірімшікті Жәутіктің алдына қойды. Мен іздеп келейін, - Бөрілән, Құтпан, кә-кә – 
деп Жәутік қостан ащы айранға су құйып, шалап жасап, торсық, дорбасын 
асынды да, жолға шықты. Қаншайым «ауыз тисін» деп дәм де беріп жіберген екен, 
онысы кішкене жент пен ақ ірімшік, қатырған уыз болып шықты. Сүтке ұйтқы 
салатын да уақыт болған шығар... – деді. Іргеден сығалап еді, Балымзия ежегей 
қайнатып жатыр екен  [4]. Осы мысалдардағы қазақ ұлттық тағамдарының көбі күні 
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бүгінге дейін сақталып, әлі де сол күйінде қолданылады. Мысалы: шұбат, қымыз, 
шалап, құрт, айран т.т. 

С.Мұқанов былай деп жазады: «- Біздің бала кезімізде, - деді Сақтар, - 
қойшылар далада шақпақ тұтатып, от жағатын еді де, тасты қыздыратын еді. 
Саптыаққа сауған қойдың сүтіне қызған тасты тастап жіберсе, сүт бұрқылдап 
қайнар еді. Мұның аты «тасқорық» деуші еді». Тағы бір мысал алалық: «Кәдімгі 
қарны бар ғой, соның жынын ақтарып тастап, таза қып жуып, ішіне суды құясың, 
сиғанша ет және татырлық тұз саласың да жерді шұқырлап қазып, ішіне құм 
сеуіп, әлгі қарынды соған көмесің. Сөйтесің де, үстіне тағы да да сеуіп, оның 
үстінен от жағасың. Сонда қарындағы ет бұрқылдап тұрып қайнайды. Қайнағанда 
буы шығып тұру үшін, қарынды өңешпен бірге аласың да, өңештің ішіне екі басын 
кескен бір сүйемдей қурай тығып қоясың. Қурайдың тесігінен бу бұрқылдап 
атқылайды да тұрады» [7, 122 б.]. Жазушы «жуа» туралы да жазады: «Шөппен 
жарыса көктеп, майдың аяқ кезінде пісетін жуаның түбі – кішігірім сарымсақтай, 
сабағының жуандығы саусақтай, биіктігі кезге жақын болады. Піскен кезде, 
сабағының басы қоңырланады да, бұлтиған бүршік атады. Сол кезде жесе, оның 
қышқылтым дәмі қандай тамаша, исі тамаша! Бақша егуді білмейтін ол кездің 
ауылы, сарымсақ орнына жуаны қолданып ыстық асына (ет, сорпа, кеспеге) турап 
жейді» [7, 36 б.]. 

2. Құрал-жабдық, бұйым, ыдыс-аяқ атаулары. Қазақ тұрмысында көптеген 
заттар, құрал-жабдықтар қолданылғаны мәлім. Олардың кейбіреуі ұмыт қалғанын да 
байқауға болады. Күмістетіп ер шаптырып, арда емдіріп, баласына арнап жүген 
құрық тигізбей жүрген көк дөненді ұстатты. Ертесіне Аққисым ерте тұрып қара 
өгізге ашамай салды. - Ақа, Аққоянға менің құранды ерімді саларсың, - деді. Бұндағы 
ашамай, құранды ер ер-тұрман түрлері. Ал төмендегі мысалдардағы «сақар» 
сабынның аты. Бұл алаботадан қайнатылған сабын. Б. Майлинда «бұзаушық» деп 
аталады, тіпті, осы атпен әңгімесі де бар. Мысалы: Осы сөзден кейін Зағиданың 
Смағұлға деген құрыс-тұрысы жазылып, бұрымына жемелекке қосып өріп алған 
кілтіне қайта жабысқан. - Жұрт бала оқытса, жұмалық алады. Суға түсуге сақар 
алып бара жатқан енесіне: 

- Ойбай-ау, сақарыңыз не? – деп сандығынан бұл жақта көзі жоқ иіс сабын 
ұсынды [4].   

3. Киіз үй, оның жабдықтары атаулары. Киіз үйдің жабдықтары туралы 
С.Қасиманов, Ө.Жәнібеков, Х.Арғынбаев, Ә.Марғұлан, Ғ.Ақпанбет, Ә.Т. Қайдаров 
т.б. зерттеушілер еңбектерінде жазылған. Киіз үй жабдықтары қазақ тілінде мол 
қолданылады. Бұл топтағы этномәдени бірліктер қазақ дүниетанымындағы 
баспананың қажетті, басы артық заттың жоғын көрсетеді. Мысалы: Сыртқа шығып, 
туырлықтың үстіне кептіруге тастаған ірімшік дорбаны бақанмен алды да, үйге 
әкеп орта аяқ ірімшікті Жәутіктің алдына қойды [4, 129 б.]. Зағида сәл қарап 
отырды да, үлдіріктің төменгі сәкісінде кішкене кеседе тұрған қатқан ежегейді 
алып, созылып барып, Жәутіктің алдына қоя салды [4, 15 б.]. Ақыры, терең күрсіне 
бір деп алып: 

- Иә, раббым, - деп шәйі көрпе астындағы таспиығына қол соза бергенде 
сықырлауық ақырын ғана ашылып Аққисым кіріп келді. Аққисымға сегіз қанат ақ 
орданың іші хан сарайындай көрінді. Қос-қос қалы кілемдер, қатар-қатар жүк, 
айқыш-ұйқыш жалпақтығы жарты аршын өрнекті басқұрлар, сырты өрнектелген 
екі сүрік сандық Нұралының қасында тұр. Кіре беріс босағада шашақты қоржын, 
онан төмен айлапат қызыл тулақ жатыр [4, 50 б.]. Тап осыны күткендей, күнұзын 
есік-түңлігі жабулы, аяқ киізі байлаулы өлік шыққан үйдей тұнжыраған ақбоз үй 
ішінен жоқтаудай зар аңырап қоя берді [4, 116 б.]. Осы мысалдардағы бақан, 
сандық, жүк, сәкі – киіз үйге қатысты заттардың атаулары. Мәселен: Бақанмен 
шаңырақ көтереді, жүк сандықтың үстіне, үйдің ішіне жиналады. Ал түңлік 
жабылып, ашып, сыпырылатын киіздің атауы т.т. Сонымен қатар, жастағаш жатып 
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демалатын жастықтың астына салынатын ағаш екені белгілі. Мысалы: Иесінің 
киінгенін көріп екі тазысы – Тұйғын мен Жетер де жастағаш астарынан шыға-
шыға келісіп, арсалаңдап, еркелеп, есікке қарай ойысып еді, Нұралы Сейткерейге: 

- Ұстап қал, - деді [4, 158 б.]. Одан басқа да шымылдық, басқұр, кереует, 
желбау, текемет, кілем атаулары да киіз үйдің жабдықтары. Мысалы: Шымылдық 
ішінде екі басы қайқиған қазақы ағаш кереует тұр екен [4, 72 б.]. Сөйтсе, кірсе 
шыққысыз: жастағаштар, аяқты сандықтар үстіне қатар-қатар жүктер 
жиналыпты. Әрқайсысында сәтеннен тысталған көрпелер, жастық-көпшіктер. 
Ені бірер кез басқұр, айқұш-ұйқыш ілінген желбаулар. Жерде өрнекті текемет, 
қалы кілем жатыр. Ол аз дегендей, оң жаққа қызыл шұғадан шымылдық 
құрылыпты [4, 230 б.]. 

С.Мұқанов: «Қонақтар мен үй иесі асқа отырған кезде, мен «Тілемістің 
отауы» деген үйге келдім. Ақ кигізді, баулары әшекейленген өрнекті отау. Түріліп 
қойған кигіз есіктен сығалап қарасам, отаудың іші тамаша жасау. Төрге жинаған 
әр түсті жібек көрпелер, көк барқытпен тыстаған мамық жастықтар, теңдеп 
буған кілемдер, үйдің ішкі баулары да, басқұр, таңғыштары да кілемдей өрнектеліп 
тоқылған» [7, 194 б.]. 

4. Төрт түлік мал атаулары. Этномәдени атаулар ретінде төрт түліктің 
барлығы дерлік түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі атаулары молынан қолданылады. 
Мысалы: Сондықтан Аққисым ол құлынды арда емізеді де сойып жеп қояды [4, 43 
б.]. Бұл келгенде, Күнсая ақ марқаны керегеге байлап, самауырды анадай жерге 
шығарып қойған екен. Аққисым кепенің аяғын байлап жіберіп, бауыздай салды [4, 56 
б.]. Ана жылы Әшімді шағатын бүйіні жеп қоятын ор қой қозысымен, егіз екі ақ 
тоқты, қозысын борсық сорып кеткен қоңыр қой [4, 154 б.]. Сол жылы бірінен кейін 
бірі бес-алты саулық өз төлінен өзі жеріп қозыларын алмай қойды [4, 123 б.]. 
Өйткені байдың қойы бір төбе болғанда, көк тұсақ бір төбе еді [4, 139 б.]. Смағұл 
көңіліне алған шаруасын тағы бір ойлап өтіп, жымиып күлді де, желі басына қарай 
бет алды [4, 131 б.]. - Ендеше, сауабыңды алайын, балалар ұйықтағасын күзеудегі 
ықтырма құрған көп шоңқалға кел [4, 138 б.]. Қоян жұты бір әкетіп, жылан қысы 
екі әкетіп, он шақты үйір ғана жылқы қалған-ды [4, 167 б.]. Сондықтан Аққисым 
ол құлынды арда емізеді де сойып жеп қояды [4, 43 б.]. Ол жылап бара жатып, 
жаңағы қара шұбар адуын кемпірдің: 

- Әй, ортаншым, ана түйеңді тұсап, малыңның алдынан шық [4, 118 б.]. 
Қазақ тілінде қой жасына байланысты этномәдени атаулар жиі кездеседі. 

Мысалы: Қозы, бағлан, марқа, кепе, тоқты, тұсақ, қошқар, ісек т.т. Түйе атаулары 
да жастарына байланысты бота, тайлақ, қаймалша, атан, інген, бура деп 
қолданылады. Ал сиыр малына байланысты тана, өгіз, бұзау, бұқа, тайынша, баспақ 
сөздері жиі қолданылады. Жылқыға қатысты үйір, табын, айғыр, жорға, бие, 
байтал, құлын, жабағы, бесті, дөнен, құнан, жүйрік, тұлпар т.б. сөздер жиі 
қолданылады. Бұл сөздердің бәрін бастауыш сынып балаларына меңгерту қиындыққа 
түспейді деп ойлаймыз. Жалпы малдың жастарына байланысты барлық түйткілді 
мәселелер зерттелген. Оған Б.С. Тоқтағұлдың зерттеуін атауға болады [8, 6 б.].  

5. Уақыт, мезгіл атаулары. Ж.А. Манкеева уақыт өлшемдеріне көптеген 
атауларды атап, жатқызады. Мысалы: бесін, екінді, дүрек, қас қағым, сүт пісірім, бие 
сауым, ет пісірім т.т. [2, 312 б.]. 

Е.Домбаевта уақыт өлшемдері жиі кездесіп отырады. Мәселен:  Жәутік, 
өтірік айтқан адамға сүт пісірімнен кейін ғана аузын ашты [4, 10 б.]. Күнсая 
кетісімен, іргеден күн көзіне қарап еді, батуға арқан бойы бар екен [4, 4 б.]. Ол 
Батырбек моласына қайтып келгенде, әлі тек қана таң қараңғысы еді [4, 73 б. ]. 
Сол кеткеннен сиыр сәскеде оралды [4, 75 б.]. Шығыс жақтан арқан бойы 
көтерілген зілдей қара бұлт күн көзін тұмшалап алған [4, 122 б.]. 

6. Киім атаулары. Е.Домбаев шығармасынан мысал алалық: Кенет, Аққисым 
сап алдында оқ бойы ілгері бара жатқан кокардасы қарқарадай, омырауы-иықтың 
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бәрі сары алтын, ақбоз атты адамды көргенде есінен тана жаздады. Беліндегі 
алтын балдақты қылышы, өңіріндегі самсаған знактары мына адамды осы топтан 
өзгеше, елден ерек көрсетті [4, 86 б.]. Осындағы жазушының қолданған 
«қарқарадай» теңеуі туралы  Ж.А. Манкеева былай дейді: «Қазақ әйелдерінің 
салтанатты киімі сәнділігімен, нақыштылығымен ерекшеленеді. Мысалы, қыздардың 
қос етек көйлектері, жеңсіз қынама бел қамзолы, кемер белдігі, үкі таққан немесе 
маржанмен кестеленген тақиясы, ия болмаса жайлауға көшкен кезде байлардың 
қыздары киетін қарқара (төбесі биік, шошақтау келген, қауырсын («қарқара» деген 
құстың – М.Ж.) қадаған жас әйелдердің, қыздардың сәнді бас киімі т.б. [2, 128 б.]. 
Ж.А. Манкеева киімдерді сырт киімдер деп бөледі де, «шалбарды» ер адамдар 
киіміне жатқызады. «Шалбар – қой терісінен не матадан тігілген, балғы аяқ басына 
жететін, бұтқа киетін киім. Тігілу үлгілері мен материалдарына байланысты түрі көп. 
Мысалы: түймелі шалбар, тері шалбар, жарғақ шалбар, елтірі шалбар, қырықпа 
шалбар, қап шалбар, сырма шалбар, сал шалбар. Ал шапанды былай түсіндіреді. 
Шапан – астарына жүн не мақта салып, сырып тігілген не астарсыз сырт киім» [2, 
275-276 б.]. Ол сондай-ақ, мынадай шапандар түрлерін көрсетеді: «Қара шапан, сары 
пай шапан, қаптал шапан, күпсер, күмпей шапан, қауыма – мақталы шапан, сырмақ 
– сырып тігілген шапан, қималы шапан, шеге шапан, шығыт шапан, шығыт шапан» 
[2, 276 б.]. С. Мұқанов атақты Балуан Шолақты былай суреттейді: «Ерекше көзге 
түсетін киім-кешегі екен: сыртына желбегей салған, ақ ботаның түбітінен 
тоқыған шекпен, астары батсайы, өңіріне жалпақтығы төрт елі қып құндыз 
ұстаған, басында батсайы мен тыстаған жекей ақ бұйра тымақ, ішкі қара барқыт 
қамзолының беліне жалпақ қып қызыл жібек белбеу байлаған да, бір жақ ұшын 
шашақтандырып оң жақ мықынынан төмен түсіріп жіберген, бұтында көк шұға 
шалбар, аяғында көк сауырлап, кестелеп, күмістеп тіккен қосай етік» [7, 231 б.]. 

7. Салт-дәстүрлер атаулары. Тілімізде көптеген салт-дәстүрлерде 
қолданылатын этномәдени бірліктер қолданылып отырады. Академик Ә.Т. Қайдаров 
ол туралы былай дейді: «Мәселен, тіліміздегі ежеғабыл, барымта, әмеңгерлік, 
ерулік, қарулық, салбурын т.б. оы сияқты сөздер мен бес аспап, бес қонақ, жеті 
қазына, тоғыз төлеу сияқты жүздеген энофразеологизмдердің тиісті сөздіктерде 
берілетін мағынасы мен шын мәнісіндегі этнографиялық мазмұны арасында жер мен 
көктей айырмашылық бар. Бұлардың әрқайсысы ең аз дегенде қысқаша 
этнографиялық этюд көлемінде анықталуға тиісті ұғымдар» [1, 37 б.]. Бұл мәселеге 
қатысты еңбектерге этнографтар А.Қайдар, Р.Шойбеков, Ж.Бабалықұлы, 
А.Сейдімбеков, Б.Хинаят т.б. зерттеулерін жатқыза аламыз. Алғаш рет қазақ 
халқының саятшылық кәсібі туралы жеке ғылыми еңбек ретінде Ж. Бабалықұлы мен 
А.Тұрдыбаевтың авторлығымен жарық көрген «Саят» кітабы болды. Бұл еңбекте 
саятшылыққа қатысты мәселелер толық қамтылған. Атап айтқанда, аңшы, 
құсбегілердің сырына үңілу, бүркіттің ерекшелігін және оның табиғи жаратылысын, 
ұстау әдісін, өсіру, баптау тәсілдерін ашу, тазыны өсіру, баптау туралы мағлұматтар 
кеңінен сөз болады. Моңғолия қазақтарының ұлттық салт-дәстүрін жан-жақты 
зерттеген Биқұмар Кәмалашұлының халқымыздың құсбегілік және атбегілік 
дәстүрлі кәсібі жайында жазған еңбегін ерекше атап өтуге болады. Ғалым 
«Қазақтың дәстүрлі құсбегілігі және атбегілігі» атты кітабында саятшылықтың 
тәсілдері, оның ішінде, бүркіттің қолға үйретілуі, аң аулауға баулуы, құрал-
жабдықтарының түрлері, тамақтандыру әдістері және аттың сыны, оның баптау мен 
күту туралы т.б. мәселелерді жан-жақты айтып өтеді [9, 14 б.]. Соңғы жылдары 
қазақтың саятшылық кәсібі туралы көптеген мақалалар жарық көріп келеді. Алайда 
этнографиялық тұрғыдан саятшылық тақырыбына қатысты сұрақтарға толық жауап 
беретін Б. Хинаят пен Қ. Исабековтың авторлығымен жарық көрген «Саятшылық – 
қазақтың дәстүрлі аңшылығы» атты көлемді еңбегін айтуға болады. Еңбекте 
саятшылықтың тарихы, аңшы құстардың түрлері мен тұқымы, қолға түсіру 
тәсілдері, қолға үйрету, аңшылыққа баулу және құмай тазының тегі мен түрлері, 
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мінез-құлқы, оны аңшылыққа баулу, із кесуге үйрету, сондай-ақ, бүркітке және 
құмай тазыға қатысты халқымыздың ырым-жоралары туралы да сөз болады. 
Сонымен қатар, аң шаруашылығына қатысты сөздер де кездеседі. Ит баптаудың қыр-
сырын жазушы тәптіштеп жазады. Сондай-ақ, құстың ұшуына байланысты 
айтылатын сөздерді де қолданады. Мысалы: Алып келгеннен кейін Нұралы күшікке 
Ақбілек деп ат қойып, маймақ аяғын киізбен құндақтап тігіп тастады. Қоясын да 
өзі құстырды [4, 163 б.]. 

Қорыта келгенде, қазақ тіліндегі этномәдени бірліктерді «1) Ас-тағам 
атаулары; 2) Құрал-жабдық, бұйым, ыдыс-аяқ атаулары; 3) Киіз үй, оның 
жабдықтары атаулары; 4) Төрт түлік мал атаулары; 5) Уақыт, мезгіл атаулары; 6) 
Киім атаулары; 7) Салт-дәстүрлер атаулары; 8)Ұлттық ойын атаулары» деген 
семантикалық топтарға бөлуге болады.  

Аталған топтарда жататын этномәдени бірліктерді зерттеп, оны бастауыш 
мектептен бастап оқытудың тиімді жүйесін іздестірсек, балалардың сөздік қорын 
дамытып, сөйлеуде пайдалану жақсы нәтижелерге жеткізері сөзсіз деп санаймыз. 
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Хасанова И.У., Байгелдиева Т.Е. 
ЯЗЫКОВАЯ ПРИРОДА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЕДИНИЦ 

В статье рассматривается и анализируется языковая природа этнокультурных 
единиц. Дано научное обоснование казахскому этнографизму. Особенности 
этнокультурных единиц и лексико-семантических групп анализируются на примерах 
из произведений казахских писателей.  

Ключевые слова: этнография, лингвокультурные единицы, казахская 
лингвистика, наука о этнолингвистике, значение слова, этнографический словарь, 
историческая лексикология, казахская культурная лексика, материальная культура, 
духовная культура, национальная психология, познание, искусство. 
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LINGUISTIC NATURE OF ETHNOCULTURAL UNITS  
The article considers and analyzes the linguistic nature of ethno-cultural units. There 
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and lexical-semantic groups are analyzed on examples from the works of Kazakh writers.  
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А.СЕЙДІМБЕКОВ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ 

 
Аңдатпа. Мақала көркем әдебиетте, оның ішінде А.Сейдімбеков 

повестерінде актив қолданылатын троптардың бірі  – теңеудің стильдік қызметін 
қарастыруға арналады. Автор теңеудің жасалу жолдарына, түрлеріне жан-жақты 
тоқталады.  Тіл білімінде және әдебиеттануда теңеуге берілген анықтамалар 
келтіріледі.  Жазушы повестерінен жиналған теңеулік қолданыстар жүйеленіп 
талданады. Бұл мысалдар арқылы  теңеудің көркем шығарма  тілінде  маңызды 
стильдік қызметімен қатар ана тіліміздің баюына, толысуына өз үлесін қосатыны 
анықталады.  

Тірек сөздер: теңеу, троп, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, 
авторлық теңеу, көру теңелері, сезім теңеулері. 

 
«Сөз жақсысы» деп отырғанымыз – көркемдік. Көркемдік дегеніміз – қиыннан 

қиысып келіп, әсерлі сезіммен суарылған, әрлі бояумен өрнектелген сөз өрімі. Ондай 
сөз өрімдері алуан түрлі әдіс-тәсілдерді шеберлікпен қолданудың нәтижесінде ғана 
дүниеге келеді. Солардың ішінде көркем шығармаларда, күнделікті сөйлеу тілімізде 
жиі қолданылатындар – метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, эвфемизм, литота, 
гипербола, теңеу, т.б. 

Қ.Өмірәлиев «XV-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі» деген еңбегінде 
поэзияда жиі қолданылатын көркемдік тәсілдерге эпитет, теңеу, метафораларды 
жатқызады [1, 209 б.]. Бұл көркемдік тәсілдер өзінің негізі жағынан белгілі бір 
жанрдың лексикасына тән, ал лексика болса сол жанрдың стильдік-тілдік сипатын 
белгілеуге актив қатынасатын құрал. Автор белгілі бір жанрдың стильдік-тілдік 
сипатын белгілеуге актив қолданатын бұл лексиканың эпитет, теңеу, метафора 
жасауда, олардың жанрлық қабаттарын жасауда негізгі ұйытқы қызметі ерекше деп 
есептейді [1, 210 б.]. 

Өзге де ғалымдардың пікірінше, осы құралдардың ең көнесі, троптар мен 
фугуралардың барлығының бастауы, қайнар көзі – теңеу. Жалпы, «көркем әдебиет 
шығармаларында «мен мұндалап» тұрған алуан түрлі сөздерді, тіркестерді 
кездестіруге болады. Жазушы соларды керегіне жарату үшін айтылатын ойдың құр 
сүлдесін ғана емес, ой тереңдігін, сурет нақыштарын дұрыс, дәл бере алатындарын 
таңдайды», – деп М.Балақаев көрсеткендей [2, 131 б.], жазушылар халықтың мол сөз 
байлығын шетінен алып пайдалана бермейді. Солардың ішінен ең керектілерін 
талғап, сұрыптап алады. Өзінің ой-сезімін оқырмандарына жеңіл, өткір, жеткізе 
алатын жинақты сөздерді таңдайды. Әр сөздің сөйлемде талғаулы, таңдаулы орны 
болады. Қай сөз қандай жерде қолданылуы керектігін олар дәл сезінеді. Ойды 
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бейнелі,  әрі образды жеткізу үшін,  ақын-жазушылар өзіндік көркемдік қызметі бар 
құбылтулар мен амал-тәсілдерді шебер де ұтымды пайдалануға ұмтылады. Көркем 
әдебиеттегі көркемдеу, бейнелеу тәсілдерінің ішінде оқырманға ерекше әсер 
ететіндерінің бірі – теңеу екені белгілі. 

Шындығында, прозадағы әрбір сөз – көркем сөз, ал әрбір көркем сөз – 
көрікті ойдың көрінісі.  

Жазушылардың міндеті тілімізді дамытуға, қолданылу аясын кеңейтуге күш 
жұмсау екені белгілі. Әдеби тіліміздің дамуы, толысуы тілдік қорымыздағы сөз 
санын молайтумен ғана емес, бұрыннан бар сөздердің мағынасын, мәндік иірімдерін 
кеңейту арқылы да байитыны анық. Бұл салада әрбір көркемдегіш құралдардың 
қолданысы ерекше көрінеді. Олар шығарма тілінің көркемдігін, әсерлілігін арттыра 
түседі, ойды жеріне жеткізе түсуге себеп болады. 

Шындығында да, жазушылар кез келген кейіпкердің тілінде көріктеу 
құралдарын еркін қолдана бермейді. Себебі кейіпкердің барлығы астарлап, әсірелеп 
сөйлемейді. Дегенмен кейіпкердің тілінде сөзге өң, жаңа бедер беретін тілдік 
құралдар (анафора, эпитет, метафора, метонимия, аллюзия, перифраза, гипербола, 
литота, градация т.б.) жиі қолданылады. Олар – кейіпкердің тіліне эстетикалық рең 
беретін стильдік құралдар. 

Жалпы, жазушылар халықтың бай тілін шетінен алып пайдалана бермейді. 
Солардың ішінен ең керектілерін талғап, сұрыптап алады. Өзінің ой-сезімін 
оқырмандарына жеңіл, өткір, жеткізе алатын жинақы сөздерді таңдайды. Әр сөздің 
сөйлемде талғаулы, таңдаулы орны болады. Қай сөз қандай жерде қолданылу 
керектігін олар дәл сезінеді. Ойды бейнелі әрі образды жеткізу үшін ақын-
жазушылар өзіндік көркемдік қызметі бар құбылтулар мен амал-тәсілдерді шебер де 
ұтымды пайдалануға ұмтылады. Көркем әдебиеттегі көркемдеу, бейнелеу 
тәсілдерінің ішінде оқырманға ерекше әсер ететіндерінің бірі теңеу екенін дәлелдеп 
жазылған тіл білімі мен әдебиеттануда басқа еңбектер бар. 

Осы орайда қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салған, тұңғыш әдебиет 
теориясының іргетасын қалаған А.Байтұрсынов  құбылту амалдарына тоқталып, 
теңеу туралы төмендегідей тұжырым жасаған: «Көріктеу нәрсені айыра көрсетіп, 
айқын шығаруға жарағанымен, нәрсенің бейнесін суреттеп көрсетуге күші жетпейді. 
Ондай орында белгісіздеу сипатты белгілі сипатқа, белгісіздеу нәрсені белгілі 
нәрсеге теңеп, көрнектеп, ашығырақ көрсетеміз»,–деп теңеу мен метафораның 
әдебиеттану ғылымында алар орнын ерекшелейді. А.Байтұрсынов теңеуді екі түрлі 
болады деп есептейді: 1. Әншейін теңеу. 2. Әдейі теңеу. Екеуінің арасындағы 
айырмашылық сол: әншейін теңеу әдетте теңеу болады; мәселен, «удай», «айдай», 
«күйдей» деген сияқты сөздер – әдейі теңеу [3, 355 б.]. 

Ғалымдардың (Т.Қоңыров және басқалары) дәлелдеулеріне қарағанда, 
теңеулер синтетикалық және аналитикалық тәсілдермен жасалады. 

Теңеулік мағына (компаративтік мағына) грамматикалық форма туғызады. 
Қазақ тілінде ондай грамматикалық формалардың қатарына –дай, -дей; -ша, -ше; -
нан, -данып, -деніп; -шылап, -шілеп  аффикстері, секілді, сияқты, тұрмақ 
септеуліктері және бейне, тең, ұқсас, құдды, іспеттес компаративтік сөздер жатады. 
Теңеу нағыз теңеу болу үшін оның екінші мүшесі (сипаттаушы элемент) осы 
формалардың бірін қабылдауы керек. 

Сонымен көркем әдебиетте қолданылатын бейнелеу тәсілдерінің ең 
пәрмендісі – теңеу. Теңеуді жазушылар шығармаларында өзіндік көркемдік қызметі 
мен ойды бейнелі әрі образды жеткізуде аса маңызды амал-тәсілдердің бірі ретінде 
санағандықтан жиі қолданады. Жазушылардың дүниетанымындағы ұлттық 
ерекшелік, көркем ойлаулары теңеулердің қолданысынан көрінеді. 

Ғалым З.Қабдолов теңеудің оқырманға әсер етуі туралы: «Теңеуде суреткер 
заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен 
салыстыра суреттейді. Сонда бұлар туралы оқырман түсінігі айқындау үстінде 
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тереңдейді де, өнер туындысының эстетикалық әсері күшейе түседі», – дейді  [4, 212 
б.]. 

Қазақ өлеңінің теориясын зерттеген З.Ахметов теңеудің ерекшелігі туралы: 
«Теңеу туралы айтылғанда салыстыру үшін қандай нәрсе алынып отырса, соған 
көбірек мән беріледі. Сол салыстырылып отырған қандай нәрсе, оның нендей 
ерекшелігі көрсетіліп отыр және екі нәрсені теңестірудің өзінен қандай мағына туып, 
ол аңғарылады міне, алдымен осылар ескерілуі тиіс», – деген тұжырым жасайды [5, 
18 б.]. 

Қ.Жұмалиев қазақ теңеулері үш түрлі тәсіл арқылы жасалады деген пікірді 
ұстанады: бірінші, -дай/ -дей, -тай/ -тей, -дайын/ -дейін  жұрнақтары арқылы, екінші, 
-ша, -ше жұрнағының көмегімен, үшінші секілді, сияқты, тәрізді сөздері [6, 220 б.]. 

Қазақ тілінде теңеулердің лингвистикалық табиғаты терең зерттелген. Тілші-
ғалым Т.Қоңыров: «Қазақ теңеулері» атты монографиясында қазақ теңеуін лингво-
стилистикалық аспектілердің ауқымында егжей-тегжей қарастырып, бұл еңбегінде 
теңеудің ойды бейнелеп сипаттайтынын, оның эмоционалды-экспрессивтік сапасын, 
логикалық негіздерін, поэтикалық табиғатын, ассоциялық мүмкіндіктерін нақтылап 
көрсетеді: «Теңеу дегеніміз – ұқсас, ортақ белгілердің негізінде бір затты екінші 
затқа салыстыру арқылы сипатталушы нәрсенің бейнелілік, көркемдік, эмоционалды-
экспрессивтік сапасын күшейтетін, сол нәрсені жаңа қырынан танытатын әрі 
стильдік тәсіл, әрі таным құралы» [7, 7 б.]. 

Зерттеушілер теңеудің бірінші мүшесін (сипаттаушы элемент) – «теңеудің 
предметі», екінші мүшесін (сипаттаушы элементі) – теңеудің образы, үшінші 
мүшесін (ортақ белгі) – «теңеудің негізі», төртінші мүшесін (теңеулік мағына 
тудыратын форма) – «теңеудің көрсеткіші» деп атайды. 

Т.Қоңыровтың анықтауы бойынша, қазақ тіліндегі теңеулер он түрлі 
тәсілмен жасалады. Ғалымның пікірінше, бұлардың ішіндегі ең пәрмендісі –дай, -дей, 
-тай, -тей, -дайын, -дейін, -тайын, -тейін  жұрнақтарының көмегімен жасалатын 
теңеулер. Бүкіл қазақ теңеулерінің 70 пайыздан астамы осы тәсіл арқылы дүниеге 
келеді. Екінші орынды сияқты, сықылды, секілді, тәрізді тәсілі алады. Бұларға 
теңеулердің 10-15 пайызға жуық үлесі тиеді. Үшінші орынды –ша, -ше жұрнағы 
арқылы жасалатын тәсіл, төртінші орынды ұқсас сөзінің көмегімен жасалатын тәсіл, 
бесінші орынды бейне сөзі тәсілі, алтыншы орынды –нан, -нен, -дан, -ден, -тан, -тен 
жалғауы тәсілі, жетінші орынды аралас тәсіл, ал сегізінші орынды тең сөзі тәсілі 
алады. Ғалымның тұжырымдауынша, бұл айтылған сегіз тәсіл қазақ тілінде теңеу 
жасаудың ең негізгі, ең басты тәсілдері [7, 11-20 б.]. 

Т.Қоңыровтың жоғарыда келтірілген топтастыруын негізге ала отырып, XX 
ғасырдың алпысыншы, сексенінші жылдары қазақ прозасына қосылған бір топ жаңа 
лек, жас жазушы повестерінен жинастырған теңеулерді сұрыптағанымызда, аталған 
жазушылар көбіне -дай, -дей, сияқты және -ша, -ше тұлғалы теңеулерді жиі 
қолданатындығын байқадық. Енді бұларға жазушылардың повестерінен бірнеше 
мысалдар келтірейік: 

 -дай, -дей ,-тай, -тей тұлғалы теңеулер:  Тас түйін жауға аттанған біздің 
түсіміз суық, қабағымыз жауар бұлттай қатулы болмақ («Қыз ұзатқан», 87 б.).   

Екі беті нарттай, жасы алпыстан асса да сақал-мұрты қап-қара, сүйегі 
мықты болатын («Қыз ұзатқан», 343 б.).  Неге екені белгісіз, осы бір қас қағым халде 
отырып мейірімсіз соғыс жалмаған арыстай-арыстай үш боздағын есіне алды 
(«Күзеуде» 17 б.). Қазіргі сәтте ызың үнін үдетіп, құтырына түскен ауа райын де 
елеместен, қуырған бидайдан нарт қызыл ашық омырауымен зәрлі желді жара алға 
ұмтылып, астындағы атқа үсті-үстіне қамшы басты («Күзеуде» 35 б.).  

- Қабағынан қар жауды – қаһарына мінді, сұстанды (Қ.т.т.с., 443 б.), 
нарттай – қып-қызыл, албыраған (Қ.т.т.с., 613 б.), арыстай – ортан қолдай, бір 
деген (Қ.т.т.с., 60 б.).  

-ша, -ше тұлғалы теңеулер: Енді ол кісі де балаша  өксіп, таусыла егіліп, көз 
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жасына ие бола алмай қалды («Бір атым насыбай» 128 б.). Үш ай жаз бойы сүлікше 
қадалған малдың нөпірі бұл өлкенің сонысын шайып, отын әбден сұйылтқан-ды 
(«Күзеуде» 6 б.). Маған тірелген іс болса, қылша мойным үзілгенше көтерермін 
(«Қыз ұзатқан» 52 б.)  

- секілді,сияқты, тәрізді тұлғалы теңеулер: Аз сәтте желі керіп болған әлгі 
жылқышы енді құлындарды ұстауға кірісп еді. Енелері сирек сауылған соң, тусырап 
өскен құлындар сынап секілді, оңайлықпен қолға түсер емес  («Аққыз» 69 б.). Мұны 
сырттан бағып отырған Тұрсын «Өзі қасқырдың қаншығы сияқты құныға 
қарайды екен» деп ойлады («Аққыз» 84 б.).  

А.И. Федоровтың пайымдауынша, кез келген ақын, жазушы теңеуді (ол 
қандай қызмет атқармасын) ойды бейнелеп, қорытындылаудағы ең пәрменді 
құралдың бірі ретінде пайдаланады [8, 30]. Жоғарыда келтірілген мысалдардағы, 
жауар бұлттай қатулы, екі беті нарттай теңеулерді жазушы көбіне 
кейіпкерлердің бет-пішінін, сыртқы бейнесін нақты әсерлі түрде көрсетеді.   

Сең соққан балықтай сенделіп, біріне-бірі есеңгірей қарасқан көп тобыр 
қысқа-қайырым күбір-күбір тілге көшкен («Бір атым насыбай» 115 б.). Сең соққан 
балықтай болды – сеңделді, есеңгіреп сандалып қалды; әлсіреп дымы бітті, не істерін 
білмеді (Фраз.с. 613 б.). Бұл теңеу арқылы автор халықтың ес жия алмай, дел-сал 
болуын көркем бейнелеу арқылы көрсеткен.  

Қасқыр көрген қаншықтай боп, байдың сойыл соғарлары да кінжіп-кінжіп 
қала береді («Бір атым насыбай» 119 б.). Қасқыр – ит тұқымдас жыртқыш бөрі. 2. 
Ауысп. Жауыз, жыртқыш. 3. Өжет, батыл (Қ.т.т.с., 491 б.), қаншық – 1. Ит тұқымдас 
хайуандардың ұрғашысы. 2. Әйел адамға айтылатын балағат сөз (Қ.т.т.с., 473 б.). Бұл 
сөйлемде автор қасқыр көрген қаншықтай теңеуін қорықты, үрікті, сескенді 
мағынасында қолданып отыр.  

Адам көру арқылы дүниедегі болып жатқан құбылыстар мен заттарды  
олардың сыртқы бейнесі, түсі, қимылы, бір-бірімен арақатынастарын т.б. белгілері 
арқылы теңейді. Осыған қарап адамның санасында белгілі бір бейнелер қалыптасады. 
Көру теңеулерінде басты назар бір-біріне теңеліп жатқан заттардың сыртқы 
белгілеріне, ұқсастықтарына аударылады.  Мидай далада қатал табиғат 
құрсауында  иесіз қалып бара жатқан бір отар қой қаперіне де кірген жоқ 
(«Күзеуде» 35 б.). Құдайменде болса жалт етіп шүйкедей шешесіне бір қарағаннан 
арыға бармай, екі-үш шыны аяқ шайын ішіп, апыл-ғұпыл киінді де, отарды өргізіп 
кетті  («Күзеуде» 8 б.). Бәріміз де құйған мүсіндей боп, қыбыр етпестен қызық 
әңгімеге құлақ түріп қалыппыз («Қыз ұзатқан» 44 б.).  

Есту теңеулері айналадағы табиғат құбылыстарының, адамдардың, жан-
жануарлардың шығаратын дыбыстары негізінде жасалады. Есту теңеулері 
жасалғанда көбіне  ішкі ұқсастықтарына назар аударылады. Есту теңеулерінің 
мақсаты шыққан дыбыстарды тыңдаушыға естірту, оның сезіміне әсер ету болып 
табылады.  Даусы қандай шіркіннің, осы аққудың сынарындай сұңқылдап, сай-
сүйекті сырқырататын... («Қыз ұзатқан» 61 б.). 

Адамның  дәм сезімі арқылы қазақ теңеулер жүйесінде дәм сезу теңеулері 
пайда болды. Дәм сезу теңеулері көбіне ащы, тәтті деген ұғымдар арқылы 
жасалады.  

Қазақ теңеулер жүйесінде иіс сезім теңеулері, көбіне, жақсы иіс, жаман иіс 
деген ұғымдар аясында қоданылады. 

Тері сезім теңеулері - теңеулер жүйесіндегі көп қолданыстары теңеулердің 
бірі. Ыстық пен суықты, ауырлық пен жеңілдікті, қаттылық пен жұмсақтықты 
бейнелі жеткізу мақсатында осы бір теңеулер пайдаланылады. 

Сезім теңеулері адам психикасы, жан дүниесі негізінде пайда болады. 
Көркемдік тұрғыдан алғанда заттардың, құбылыстардың ішкі қасиеттеріне тереңірек 
үңіледі. Басқа теңеулер сияқты емес сезім теңеулерін заттардың қосымша белгілеріне 
басымырақ назар аударылады.    
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Бір контекст ішінде  -дай жұрнағы арқылы жасалған «аюдай» тұрақты теңеу 
және бейнелі фразеологизм арқылы жасалған (ол бір шіріген жұмыртқа) теңеулері 
қатар келіп кейіпкердің мінезін ашуда өзара үндесіп, үйлесіп қолданысқа түскен: Сол 
жатқан қалпы аюдай ақырып: «Уай, басымды қатырмаңдар, түге! Ақ батамды 
аттаған қызға енді Алтыбайдың жүрегі жібімейді...  Мен үшін ол бір шіріген 
жұмыртқа, айтқаным айтқан... қажай бермеңдер!» - деп өңін берместен сірескен 
қалпы шығарып салыпты («Қыз ұзатқан», 59 б.). 

  Қазақтар үшін жылқы – жоғарғы әлемнің, даналық әлемнің, ата-бабалар  
әлемінің символы. Профессор Мәшһүр-Жүсіп тұлпарға қатысты теңеу жайлы былай 
деген: «Ауыз әдебиетінің бай дәстүріне сүйенген қазақ ақындары шығармашылығын 
елекке салғанда да тұлпарға байланысты алынған теңеу, баламалардың да өзіндік 
даму өрісі бар екенін бағымдаймыз» [9, 208 б.].  Шығарма бойынан тұлпарды 
суреттеуінен жазушының сөз таңдаудағы талғампаздығын да көреміз. Бір ғажабы 
осы аттардың бәрі де бір енеден туғандай, сүлікше жылтыраған өңшең меңсіз 
қара еді («Аққыз», 63-б.).  
 Ақбоздың үкідей үлпілдетіп ұстаған сұлу мүшесіне талғаммен салынған ер-
тұрман әбзелі де ерекше жарасым тауыпты (Сонда, 69 б.). 

 Наймантайдың шұбарына қарағанда ақбоз ат ұстараның жүзіндей 
лыпылдаған, ілкемді еді (Сонда, 91 б.).  

Айтқанша болған жоқ, астында есік пен төрдей қара қасқа ат,  осы 
желқайықтай сырғып келіп-ақ қалды («Бір атым насыбай», 122 б). 

«Алда ғана, әкеңнің аузы... қу жатақ-ай,  көзімді шығардың-ау» деп басқа 
ұрған байталдай шырқ айнала белбеу қағып қалады («Бір атым насыбай 126 б.) 

Халқымыз ертеден табиғатпен етене тіршілік еткен. Мысалы, олар 
құстардың бағытына зер салып, щаруашылық қамын жасаған, уақытты болжаған. 
Кейбір құстар өз қасиеті арқылы символдық, мифтік бейнелерге айналған және ауыз 
әдебиетімізге өзіндік реңкін қосқан. Сол киелі құстардың ерекше қасиеттерін 
көптеген жазушылар, ақындар өз шығармаларына арқау еткен. Бұл теңеулер арқылы 
шығармадағы заттың көлемі, бейнелеп тұрған адамның мінез-құлқын көрсетеді. 
Мысалы, Ақселеу Сейдімбек шығармаларында құстарға байланысты мынадай 
теңеулерді байқай аламыз:  

Белінде тарғақтың жұмыртқасындай асыл тасы бар күміс кісе,  аяғында 
байпағы пүлішпен көмкерілген саптама етік, қойшы әйтеуір, бері қойса болыстың, 
әрі қойса аға сұлтанның салтанатындағы біреу («Бір атым насыбай»122 б). Тарғақ – 
далалы, шөлейтті жерлерде болатын кішкене, сұр түсті құс (Қ.т.т.с., 784 б.). 
Тарғақтың жұмыртқасындай деген теңеу асыл тастың кішкентай, көлемі үлкен 
емес екенін көркемдеу тәсілі арқылы оқырманға жеткізіп тұр. 

Тап бір жатақ ауылына біреу жалынып  келтіргендей жуансынып, 
дуадақтың еркегіндей боп сіресіпті де қалыпты («Бір атым насыбай»123 б). Дуадақ 
– қанаты  үлкен, мойны ұзын ірі дала құсы (Қ.т.т.с., 207 б.).  Дуадақтың еркегіндей 
деп теңеп тұрған кейіпкер осы шығармадағы болыс, яғни  дуадықтың  кербездігін сол 
болыстың кербез, маңғаздығымен ұқсатып осы теңеуді пайдаланып тұр. 

Ол кісі болса томағалы  бүркіттей  тұнжырап отырып – отырып : 
«Шырағым, - деді маған, - сол Түнқатардың сөзінде шығар күндей шындық бар 
сияқты...»  («Бір атым насыбай»120 б). Бүркіт – таулы, далалы жерлерді 
мекендейтін тегеурінді, имек тұмсақ жыртқыш құс (Қ.т.т.с., 160 б.).  Бүркіт ежелден-
ақ даланың жыртқыш құсы, бірақ халқымыз аңшылық мақсатында бүркітті қолға 
үйреткен. Ақселеу Сейдімбек бұл теңеу арқылы еркіндікті аңсаған құс пен баласына 
еркіндік жолын таңдауына ақыл беріп жатқан қарияны ұқсатып отыр. 

Бұйра насыбай торғайдың көзіндей болып, алақанға түскенде иісі танау 
қытықтап делебені қоздырды («Бір атым насыбай» 124 б.). Осынау ыстық-суықты 
көп көрген ұзақ ғұмырында қауымды бұзып қарабет болмай, қатардан қалып қамшы 
салдырмай, бейнетті белшеден кешіп келіп, енді бойдан қайрат, буыннан күш 
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сарқылғанда торғайдың ұя салғанындай ғана аз күнгі қызықты ата қонысынан 
тапқан екен, оның несі айып! («Атамекен» 199 б.).  Торғай – денесі мамық жүн басып 
тұратын мүйіз тұмсықты кішкентай кұс (Қ.т.т.с., 812 б.). Бұл контекстте торғайдың 
көзіндей теңеуі титтей, кішкентай деген мағынада қолданылып тұр.  

 Қай-қайдағыны салқын, сумаң ойлар кәрі жүрегіне инедей қадалса да, 
Торғынға деген аяулы сезімін қызғыштай қорып, арашалауға болады («Күзеуде», 35 
б). Қызғыш – желкесінде қара қауырсынды айдары бар, кішкентай қоңыр ала құс 
(Қ.т.т.с., 552 б.). Қазақ әдебиетінде қызғыш құс қайсар, өз көлінің қорғаны ретінде 
қарастырылады. Бұл контекстіде де автор  Ршыманның өз сезімін  қорғауын осы 
кішкене құстың өз көлін қорғаудағы қайсарлығына теңейді.   

Әсіресе, қыпша беліндегі күміс белдігі Аққыздың қаз төсі мен мықынын 
бөлектеп, бойжеткен қыз екенін жария еткендей («Аққыз» 87 б.).  

Соң-соң аламанға жуықтау жерден тізе бүгіп, оң жақта отырған 
бөдененің бүйрегіндей сүйкімді келіншекке сәлемдесті («Аққыз» 101 б.). 
 Көркем әдебиетте бір ғана ой көптеген образдарға ауысады. Басқаша 
айтқанда, бір ғана ой толып жатқан құбылыстар мен процестерге ассоциаланады. 
Осы ассоциаланудың көмегімен ой процесінің динамикасы әр қырынан көрініп, 
түрліше салыстыра сипаттауға әкеледі. Жазушы әр түрлі ассоциациялар арқылы сөз 
образдарына теңеу арқылы барады.  

Кейіпкердің ішкі ойын, сезімін сипаттайтын, суреттейтін сөздер  
эмоционалдық,  экспрессивті бояуы қанық теңеулер арқылы А.Сейдімбековтің 
«Аққыз» повесі оқырманды ой-сезімдерге жетелейді. Сүйсіне отырып «Япыр-ай, қыз 
баланың қызғалдақтай құлпырған келте дәуренін қызықтағысы келеді екен-ау!» деп 
ойлады («Аққыз», 86 б.). Наймантай бұл сапарында «бөтен ауыл ғой, құдалыққа 
келгендей шалжиып жатып алудың қисыны келмес, бір қонып қайтармыз» деп 
ойлап еді(Сонда, 86 б.).  Наймантай енді байқап тұр, анау қарақаттай мөлдіреп, 
сабырлы сыр тұнған қос жанар, қырлана біткен сүп-сүйкімді пісте мұрын, тіптен 
уыз бетінің ұшындағы жастық қуатының лебіндей болмашы қызылға дейін бөлек 
бір тартымдылығымен көкіректе қалып қояр нұрлы диар құрайды екен...(Сонда, 87 
б.) Бара жатып: «Батыр десе дегендей алақаны атан түйенің табаны сияқты 
жойдасың жалпақ екен» деп ойлады («Аққыз», 101 б.). Сонсоң көңіл көзінде қалып 
қойған Аққыздың сұлу жүзін еркектей еркіндігін елестете отырып, «мұндай мінез 
расында да Аққызға ғана жарасады» деп ойлады («Аққыз», 102 б.). Ойлады да ет 
жүрегі езіліп, жұртта қалған жетімдей, енді өзін ешкімге керексіз сезінді. Аққыз 
бұл тірлігін жарадай сезініп, әлгі күйімен қайта табысты (Сонда,110 б.).  Өмір 
бойы қызығын көріп, қымызын ішіп, бір-ақ күнде жұртқа лақтырып кеткен 
құрсаулы кеседей  өзін-өзі ешкімге керексіз сезінді («Күзеуде» 10 б.).  

А.Сейдімбеков  қазақ халқының арасында кең тараған дәстүрлі тұрақты 
теңеулердің бірі – «ботадай боздау» теңеуін кейіпкерлерінің қайғысын, мұңын, ішкі 
сезімдерін беру мақсатында орынды қолданған: Абзалдың жансыз денесін құшқан 
Ақбілек пен Санжар ботадай боздап, қасірет-қайғыға белшесінен батып 
Күмісбұлақтың басында қала берді... («Қыз ұзатқан», 61 б.) 

Осы ботадай елпілдеп, ағынан жарылған аз ғана қауым барлық үміт 
тілегін жас отауға бағыштап, жанын пида қылғандай ықылас көрсетіп еді («Бір 
атым насыбай» 122 б)  
 Автор кейіпкерлерінің сыртқы кескін-келбетін былай суреттейді: Сахи 
әлгіндей болғанда оған айттырып қойған Алтыбайдың Ақбілек атты қызы есейе 
келе ақыл, көркімен жұрт аузына ілікті. Кейін қолынан талай дәм татық қой, ой, 
өзі де өртеңге өскен жауқазындай, адамзаттың асылы-еді-ау... («Қыз ұзатқан», 45 
б.).  

Бәріміз де құйған мүсіндей боп, қыбыр етпестен қызық әңгімеге құлақ 
түріп отырмыз («Қыз ұзатқан», 44 б.).  

Ақ жүзі аршыған жұмыртқадай үлбіреп, мұң-сырға толы бота көзі 
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қарақаттай мөлдіреп, сыпайы-нәзік қимылымен бір көрінгенде-ақ ұнайтын («Қыз 
ұзатқан», 53 б.). 

Тарақтылармен дәміміз тұздас болды ғой, шынында да, қыздары шетінен 
үріп ауызға салғандай әдемі-ақ болушы еді. Сондай өңшең жақсының ортасынан 
шолпан жұлдыздай жарқырап оқшау көрінетін Ақбілектердің ақыл-көркін айтуға 
тілі құрғыр жетер деймісің... О шіркін, өзі де бір жаратылысы бөлек асыл зат еді 
ғой... («Қыз ұзатқан», 54 б.). 

Осы үзіндіде А.Сейдімбеков кейіпкерлердің іс-әрекеті мен сырт келбетін 
айшықтап көзге елестету дәрежесін теңеулер арқылы жеткізіп тұр. Жазушы  
теңеулерді қолдану арқылы кейіпкер портретін суреттеп, эстетикалық әсері күшейе 
түскен және автор суреттеліп отырған нәрсені,  құбылысты біздің көз алдымызға 
әкеліп, олар туралы дәл, нақты ұғым қалыптастырған. Осы сәттегі теңеулер 
эмоционалдық-экспрессивтік бояуы қалың, сөйлемге эмоциялық реңк беріп, әсерлі 
шыққан.  

Теңеулердің бір-бірімен дыбыстық жағынан үйлесіп, үндесіп келуі де 
шеберлік көрінісі екенін ескерсек, туындылардағы теңеулер аса талғампаздықпен 
таңдалып, әсем бір үйлесім тапқандай, сонымен қатар, жазушы идеясын танытуда зор 
рөл атқарады. Қаламгер шығармаларындағы кез келген теңеуді алсақ та, суреттеліп 
отырған оқиға-құбылысты тайға таңба басқандай етіп көрсетеді. Жазушы 
шығармаларында теңеу кейіпкерлердің жағымсыз бет-пішінін, іс-әрекетін, сыртқы 
тұлғасын жасау үшін, кейіпкерлердің сезімдерін, ішкі психологиялық халін, әсерлері 
мен ойларын да нақтыландыруда, кейіпкердің іс-қимылын бейнелеу мақсатында  
ұтымды жұмсалған.  

Көркем әдебиет тілі жекелеген қаламгерлердің сөз қолдану машығын талдау, 
таразылау – бүгінгі күндегі жалғасын тауып келе жатқан маңызды мәселелер қатарын 
құрайды. Қазақ әдебиетінің түрлі кезеңдерінде халықтың рухани дамуына өз 
туындылары арқылы үлес қосқан сөз шеберлерінің тілін зерттеу, стильдік 
дәстүрлерін саралау, қорыту арқылы әдеби тілімізді молайтуға қосқан үлестерін 
ашып көрсетудің мәні зор. Көркем сөз зергерлері қалыптастырған стильдік дәстүр 
мен өнеге, олардың қазіргі әдеби тілімізде игеріліп, дамытылуы қандай дәрежеде 
деген мәселелер де осыдан келіп туындайды. Әрбір жазушының шеберлігі тіл 
арқылы көрінеді. Қаламгердің ерекшелігі әдеби тілдің даму заңдылықтары 
тұрғысынан талдап, халық тілінің сөз байлығының қаншалықты және қалай 
пайдаланғандығы, қазақ халқының тіл мәдениетінің, сондай-ақ, әдеби тілін дамытуға 
қосқан үлесін анықтауға ұмтылу, жазушы тіліндегі көркемдік тіл құралдарының 
лингвистикалық табиғатын анықтау жұмыстың өзектілігін танытады. Белгілі бір 
кезеңге тән, сол кезең тілі туралы мағлұмат беретін – көркем шығарма, яғни әдебиет. 
Сондықтан әр кезеңдегі жазушылардың көркем туындыларын тану, зерттеу әдеби 
тілдің кезеңдерін айқындауға мүмкіндік жасайды.  
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Хамзина Г.С., Есматова М.Т., Кулибекова Ж.С. 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СРАВНЕНИИ В  ПОВЕСТЯХ 
А.СЕЙДИМБЕКОВА 

Статья посвящается рассмотрению одного из тропов, стилистической 
деятельности сравнения в художественной литературе, в том числе в повестях                          
А. Сейдимбекова, где  они активно употребляется. Автор подробно остановился на 
путях создания, видах сравнения уравнения.  В языкознании и литературе приводятся 
определения для сравнения.  Систематизируются и анализируются равноправные 
применения, собранные из повестей писателя. Эти примеры свидетельствуют о том, 
что равенство в языке художественного произведения, наряду с важной 
стилистической деятельностью, вносит свой вклад в развитие и наполнение родного 
языка. 

Ключевые слова: сравнение, троп, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, 
авторское сравнение, зрительные сравнения, сравнения чувств. 

 
Khamzina G.S., M.T. Esmatova, J.S. Kulibekova 

THE STYLISTIC FUNCTION OF COMPARISON IN THE NOVELS OF A. 
SEIDIMBEKOV 

The article is devoted to the consideration of one of the tropes, stylistic activity of 
comparison in fiction, including in the stories of A. Seidimbekov, where they are actively 
used. The author dwelled in detail on the ways of creation, types of comparison of the 
equation.  Definitions for comparison are given in linguistics and literature.  
Sistematizirovat and analyzed the equal application of gathered from the novels of the 
writer. These examples show that equality in the language of a work of art, along with 
important stylistic activities, contributes to the development and content of the native 
language. 

Key words: comparison, trails, epithet, metaphor, metonymy, synecdoche, the 
author's comparison, visual comparison, comparison of the senses. 
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Б.МОМЫШҰЛЫ – КӨРКЕМДІКТІ КӨЗДЕГЕН КЕМЕҢГЕР 
 

Аңдатпа. Мақалада Б.Момышұлының қанатты сөздері қарастырылады. 
Халқымыздың бай, әрі көркем тілін, рухани қазынасын Бауыржан Момышұлы 
көркемдікпен қолданғаны сөз болады. Өмір тәжірибесінен туындаған ой 
толғамдарын Б.Момышұлы салыстыру арқылы ұсынып, көркем сөздермен жеткізе 
білгендігі сараланады. Ғылыми пікірлерге сүйене отырып, қарама-қарсылықтың 
ерекшелігі айқындалады. 

Тірек сөздер: тіл, антоним, қарама-қарсылық, контекстік антонимдер, 
қанатты сөздер, шеберлік, тілдік қолданыстар, ғалымдар, зерттеу, пайымдау.  

 
Көркем шығарма – эстетикалық категория. Ол ең алдымен оқырман сезіміне, 

оның ой-санасына әсер етуі тиіс. Көркем әдебиет тілі – әдеби тілдің  негізгі 
көрсеткіші. Шығарма тілінде көріктеуіш тілдік құралдардың көп кездесуі, алдымен, 
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жазушы тілінің шеберлігін, орынды сөз оралымдарының ұтымды, қисынды жұмсау 
жайын көрсетсе, екіншіден, сол үйлесімді сөйлем үлгілері мейлінше мол аспектіде 
лингивистикалық талдау жүргізуді қажет ететіндігін байқатады. 

Тіл – қоғамның  рухани және мәдени өмірінің өзіндік ерекшеліктерінің 
жиынтығы саналатын мәдениетпен қатар тұратын маңызды көрсеткіш. Онда 
халықтың өмір салты мен өмірінің тарихи кезеңдері көрініс табатын тілдік бейнесі 
сомдалады. Дүниенің тілдік бейнесінде ғалам, әлем, күллі дүние, оның 
заңдылықтары туралы барлық білім жинақталады. Ол ақпаратта тілдік және 
этномәдени қауымдастықтың әр мүшесін ортақ мүддеге сай тірлік кешіп, өмір сүруге 
үйрететін озық үлгідегі «адам және оның ортасына», «адам және ақиқат шындыққа», 
«жеке адам және оның рухани болмыс бітіміне» қатысты лингводидактикалық 
мазмұн, тағылымдық-тәлімдік сарын болады. «Қазақ халқының тілі – әрі бай, әрі 
көркем тіл. Сан алуан көрікті де қанатты сөздер мен нақыл сөздер халық тілінде 
көркемдеп бейнелеуші, өрнектеп мәнерлеуші тәсілдер де  сонда», – деген пікір 
айтады филология ғылымдарының докторы, академик М.Серғалиев [1, 264 б.].  

Халықтың осы құнды рухани байлығын Б.Момышұлы көркемдікпен 
қолданады. Өмірлік ұстанымдарды, дәйектерді, терең тұжырымдарды, саналы 
ойларын айшықты сөздермен, тың теңеулермен, көрікті ойлармен шебер жеткізеді. 
Осы тұрғыда Б.Момышұлының сөз қолданысындағы бірнеше қанатты сөздерді тілге 
тиек етсек, мәселенің беті өзінен-өзі ашылары сөзсіз. Халық батырының тілдік 
қолданысынан сөз өнеріне деген сүйіспеншілігін, ерекше ықыласын, сөз қолдану 
шеберлігін, шешендігін қанатты, нақыл сөздерінен, қысқа қайырмаларынан анық 
тани аламыз. Осылайша, автор өзінің жан әлемімен, рухани дүниетанымымен 
таныстырады.  

Б.Момышұлы қазақтың бай тілін таңдап, талғап, таңдау шеберлігі, даралығы, 
жаңашылдығы қалдырған мұраларынан айқын көрінеді. Көрікті ойларын көркемдеп 
беру мақсатында қарама-қарсы ұғымдарды, әсіресе, антонимдерді шебер қолданады. 
Антонимдердің де әрбір стиль түріндегі қолданылу дәрежесі әр басқа. Көп мағыналы 
сөз, омоним, синоним тәрізді антоним де жеке тұрған күйінде стильдердің жалпы 
қай-қайсысында да қолданыла береді. Мысалы қара мен ақ, іші мен сырты, аз бен көп 
дегендер өз ара антонимдік қатынастағы, яғни қарама-қарсы мағыналы сөздер. 
Бұлардың бәрі де жеке-жеке түрінде кез келген стильде жұмсала береді. Бірақ қарсы 
мәнді мұндай сөздерді қатар алып, қабаттастыра қолдану кейбір стильде 
(публицистикалық – шешендік, сөйлеу тілі, көркем әдебиет стилінде) ғана мүмкін 
болады. Ғылыми, ресми стильдерінде антоним сөздер сирек ұшырайды. Көркем 
әдебиет стилінде антонимдердің қызметі де айрықша байқалады. Бұл ерекшелік 
олардың мағыналық табиғатымен байланысты. Өйткені, тіліміздегі осы қарсы мәнді 
сөздерді ақын, жазушылар өз ара қатар алып, шығарма тілінің көркемдігіне 
жұмсайды. Қaзaқ тiлiнiң өнiмдi лeксикacынaн хaбap бepeтiн сypeттi, бeйнeлi cөз 
тipкecтepiнiң жaзyшы мeн сөйлeyшiнiң cтильдiк қoлдaнылy epeкшeлiктepiнe тигiзep 
үлeci әpкeлкi бoлып кeлeдi. Қoғaмдaғы қaрaмa-қapcылық, caлыcтыpy кeз кeлгeн зaт 
құбылыc aтayының әcepiнeн пaйдa бoлaды. Oлaй бoлca aнтoнимдiк қaтынacтap 
apқылы қaзaқ тiлiндeгi лeкcикaлық қopды қoлдaнy cтильдiк дәpeжeлeнyiмeн oлapды 
жeкe қapacтыpyдa тiлдiк тaлдay жұмыcтapын қaжeт eтeдi. Oқиғa жeлici, кeйiпкepлep 
ic әpeкeтi, мiнeз-құлық oндaғы кeздeceтiн тiл өpнeктepiн сaрaлay – көpкeм әдeбиeт 
тiлiн зepттeyдiң бacты мaқcaты. Сонымен қатар бeлгiлi aқын-жaзyшылapдың 
шығapмaлapындaғы қapaмa-қapcы oқиғaлap жeлiciмeн мaқaл-мәтeлдep, 
cтилиcтикaлық нeгiздeгi aнтoнимдiк қoлдaныcтap – зepттeйтiн тaқыpыбымыздың 
өзeктiлiгiн aйқындaйды. Oлaй бoлca, тiлiмiздeгi мaғынaлapы қapaмa-қapcы мәндe 
жұмcaлaтын aнтoнимдiк сөздердің тiлдiк epeкшeлiктepiн aйқындay зepттeyдiң 
өзeктiлiгi бoлып тaбылaды.  

Қaзaқ тiлiнiң ceмaнтикaлық-лeкcикaлық мaғынaлapы жaғынaн тoп құpaйтын 
cөздepдiң түрi – aнтoнимдep. Aнтoнимдep ayыз әдeбиeтiнiң үлгiлepiнeн бacтaп қaзipгi  
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жaзyшылapдың, пyблициcтepдiң шығapмaлapындa көптeп ұшыpacaды. Cөйтiп, 
aнтoним cөздep тiлдiң бaйлығының, aвтopдың cөз қoлдaнy шeбepлiгiнiң көpceткiшi 
peтiндe қызмeт aтқapaды [2, 170 б.].  

Қaзaқ тiлiнiң aнтoнимдepiн aлғaшқылapдың бipi бoлып Ж.Мycин, 
A.Жұмaбeкoвa зepттeп, aнтoнимдep cөздiктepiн құpacтыpғaн. Қaзaқ тiлiндeгi 
aнтoнимдepдi  тoптacтыpy  жaйындa eкi түpлi көзқapac бap: Ж.Мycиннiң пiкipi 
бoйыншa  ұғымдapдың бeлгiлi бip лoгикaлық қaтapындaғы қapaмa-қapcылығынa 
нeгiздeлгeн тiл бipлiктeрiнiң қapaмa-қapcылығын бiлдipeтiн aнтoнимдiк жұптap 
тұpғыcынaн тoптaйды. Aл A.Жұмaбeкoвa aнтoнимдepдi лoгикaлық, гpaмматикaлық, 
пcиxoлингвиcтикaлық қaтынаcтapғa нeгiздeлгeн yнивepcaлды құбылыc peтiндe 
қapaйды. Oның пiкipiншe, ocы күнгe дeйiн тiл бipлiктepiнiң  қapaмa-қapcылығы ғaнa 
aнтoнимдiк жұп құpayғa нeгiз бoлғaн, eндi лoгикaлық, пcиxoлoгиялық, тiлдiк 
ұғымдapды кeң көлeмдe кeшeндi бaғыттa Н.C. Тpyбeцкoй ұcынғaн oппoзиция әдiсi 
бoйыншa тoптacтырy қaжeт дeгeн тұжыpым жacaғaн [3, 150 б.]. 

Антонимдердің осы ерекшеліктері Б.Момышұлының пайымдауларында 
орын алған. Қаламгердің ой-толғамдарында қарама-қарсы екі ұғымды салыстыру жиі 
кездеседі. «Антонимдердің стилистикалық қызметі өте күшті. Қарама-қарсы қойып 
шендестіруде және осы тәсіл арқылы айтылатын ойды тайға таңба басқандай етіп 
түсіндіруде антонимдер айрықша қызмет атқарады», – деп саралайды К.Аханов [4, 
176 б.]. Автор ойын «қиыннан қиыстырып»,  «теп-тегіс жұмыр» ғып суреттеген. 

Б.Момышұлы өз нақыл сөздері мен қысқа қайырмаларында қарама-қарсы 
ұғымдарды оңтайлы қолданады. Тілдік қолданыстарды шартты түрде төмендегідей 
сараладық: 

1. Алдымен, антонимдік құбылыстың өзі тілдегі қарама-қарсылыққа 
негізделгендіктен, контрасты айқын байқататыны белгілі:  

- Көзсіз батыр да, шектен шыққан қорқақ та жоқ;  
- Қорқақтық болмаса, ерлік те болмаған болар еді. 
2. Екі құбылысты салыстырып, қарсы қою арқылы қайсыған ерекше мән беру 

керектігі түсінікті болады:  
- Шындық – бас шабатын айбалта, бұл өтіріктің тамырын шабатын айбалта.  
3. Антонимдік қатарлар кереғар іс-әрекеттердің пайда-зиянын айқын 

білдіреді:  
- Бақаның бағынан, сұңқардың соры артық. 
4. Қайшылықтың тереңірек ашылуына антонимдік қатардағы сөздердің 

эмоционалдық қасиеттері елеулі ықпал етеді:  
- Орынды зіркілдеу – сабақ, орынсыз зіркілдеу – азап.  

Орынды зіркілдеу жастарды дұрыс жолға, орынсыз зіркілдеу бұрыс жолға салады. 
5. Антоним мағыналас сөздердің келесі бір тобы адамды әлдебір қимылға, 

жақсы істі орындауға шақырып, соған үгіттейді:  
- Алатын кезде – алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен 

жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі олжа [5, 225 б.];  
- Жақсы адамның жақсылығын айтқын, мейірленсін. Бірақ жағымпазданып 

өтірік мақтама! Нашар адамның жамандығын бетіне бассаң да, жала жаппа! [5, 226 б.].  
6. Антонимдердің қолданысында кей реттерде қимыл-әрекеттерді, қимыл- 

әрекеттердің сын-сипаттарының немесе сол қимыл-әрекет иелерінің болып жатқан 
немесе болған оқиғаға мүмкіндігінше толық қатысатынын көрсетеді:  

- Ананың әлдиін білмеген – ұл болмайды, Уставты білмеген – солдат 
болмайды;  

- Үлкенді – ізетте, кішіні – күзетке;  
- Соғыс – өмір мен өлімнің арасындағы қыл көпір. 
Қаламгер халық қазынасында мақал- мәтелдерді жаңғыртып, жаңартып 

қолдану арқылы халық даналығына ұқсас өзіндік сөз үлгілерін жасайды. Олар 
мағынасы, құрылысы,  көркемдігі жағынан халық тіліндегі ой түйінінен еш кем 
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түспейді. Сондай-ақ, суреткердің өзіндік стиль аясында ғана қалып қоймай, көпшілік 
қауым арасында, күнделікті баспасөз беттерінде кеңінен қолданылып келеді. 

7. Антонимдердің қызметінен қарама-қарсы ұғымдағы сөздердің оқиғаға 
бірдей дәрежеде қатынасатынын байқауға болады: 

- Жақсы мен жаманның шындық пен өтіріктің ара жігі ажырамай қоймады. 
Өмірдің негізгі бір мәні де сонда жатыр, әйтпесе, оның несі өмір, несі тіршілік? [5, 
226 б.];  

- Адам өзгеден қашса да, өзінен қаша алмайды [5, 226 б.];  
- Тізе бүгіп, тірі жүргеннен, тіке тұрып, өлген артық;  
- Кір-қоқыс адамды аздырып, тоздырады. Жеке мақтаныш сезімі ерлікті 

тудырады;  
- Жалпы мықты ерік-жігер – жеңіс серігі. Әлсіз ерік-жігер – жеңіліске 

ұшыраудың хабаршысы. 
8. Сөйлеу, жазу практикасында көрініп жүргеніндей, антонимдер шартты 

түрдегі қалыпты жайды танытады. Антонимдерді қолданғаннан кереғар әрекеттер 
шынымен анық байқалады:  

Ақымақтығыңды өзің ұғып түсінсең, ақылды болғаның, ал өзіңді ақылдымын 
деп сенсең, нағыз ақымақсың [5, 229 б.];  

Парасатты адам мақтағанға да, даттағанға да бұзылмайды. Өйткені өмірде 
тек мақтауға тұратын, не даттауға тұратын адам болмайды [5, 229 б.];  

Сын ерді шыңдайды, Қорқақты қинайды;  
Адамзатқа өмірден ар қымбат, өлімнен де ұят күшті;  
Сабырлылық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады; 
Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады.  
9. Егер синонимдер үшін стилистикалық бояу негізі саралаушы бояудың бірі 

болып қызмет атқарса, антоним үшін стилистикалық бояу – ықпалдастырушы белгісі, 
себебі антонимдер бірге қолданылады және сондықтан да олар мәтіннің  ортақ 
стилистикалық бояуын сақтап қалуы үшін, бір стилистикалық деңгейге жатуы керек. 
Мысалы: 

- Жақсы солдат командирге ұстаз, ал, жаман, ақымақ генерал командир түгілі 
солдатқа ұстаз бола алмайды;  

- Батырға Сырдың суы сирағынан келмейді, қорқаққа батпақ та кедергі, 
шалшық та бөгет;  

- Жақсы командир жауынгерін зор етеді, жаман командир офицерін қор 
етеді;  
- Ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді;  
- Ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді;  
- Ашумен емес, ақылмен үйрету керек.  
Тілдік деректерде мағына қарама-қарсылығы лексикалық немесе фразалық 

антонимдермен шектелмейтіндігін көрсетеді. Тілімізде жеке тұрғанда антоним бола 
алмайтын сөздер де қолданылу ретінде қарай бір-біріне қарсы мағынада жұмсала 
алады. Ондай сөздердегі, мағына қарама-қарсылығы көбінесе мәнмәтінге байланысты 
болады, ондай антонимдер сөз мағынасының әр қырынан көрінуіне, сөздің стильдік 
мүмкіншілігіне байланысты болады. Сондықтан ғалымдар оларды лексикалық немесе 
фразалық антонимдерден бөліп, стильдік (контекстік) антонимдер деп атаған дұрыс 
деген ойды айтады. Ғалымдар қазақ тіліндегі антонимдік контекстердің мынадай 
төрт түрін атап көрсетеді:  

- Антонимдердің бір сөйлем ішінде қатар қолданылуы;  
- Іргелес сөйлемдерде қолданылуы;  
- Бірнеше антоним сөздердің бір сыңарларын одан кейін беру; 
- Антонимдерді аралас қолдану.  
10. Б.Момышұлы контекстік немесе стильдік антонимдерді өз сөздерінде 

шығармашылықпен қолданады. Осы жайында зерттеушілердің ортақ пікірлеріне 
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жүгінейік. Тілдік деректерде мағына қарама-қарсылығы лексикалық немесе фразалық 
антонимдермен шектелмейтіндігін көрсетеді. Тілімізде жеке тұрғанда антоним бола 
алмайтын сөздер де қолданылу ретінде қарай бір-біріне қарсы мағынада жұмсала 
алады. Ондай сөздердегі, мағына қарама-қарсылығы көбінесе мәнмәтінге байланысты 
болады, ондай антонимдер сөз мағынасының әр қырынан көрінуіне, сөздің стильдік 
мүмкіншілігіне байланысты болады. Сондықтан оларды лексикалық немесе фразалық 
антонимдерден бөліп, стильдік (контекстік) антонимдер деп атаған дұрыс. 

1. Тіліміздегі мағыналары бір-біріне қарсы болса да, үнемі жарыса, қатар 
қолданылып, антоним ретінде қалыптасқан кейбір сөздерді осы стильдік антонимдер 
қатарына жатқызуға болады. 

2. Стильдік антонимдер сөздің синонимдік қасиетін пайдалану арқылы да 
жасалады. Көркем әдебиетте стильдік антонимдердің мұндай түрлері жиі кездесіп 
отырады. 

3. Сөздің ауыс мағынада қолдану мүмкіндігін пайдаланып та стильдік 
антонимдер жасауға болады. 

4. Сөздің синекдохалық қасиетін пайдаланып та стильдік антонимдер жасала 
береді. 

5. Стильдік антонимдер кейде, бірде, біресе, не немесе, яки сияқты сөздердің 
көмегі арқылы да жасалуы мүмкін. Стильдік антонимдер жасау үшін аталған сөздер 
сапалық ұғымдарды білдіретін сөздермен тіркесіп, бір сөйлем ішінде немесе 
көршілес сөйлемдерде қайталанып келулері тиіс. Бұлайша қайталап келу сапалық 
ұғымдарды білдіретін сөздер арасындағы азғана мағына қарама-қарсылығын 
күшейтіп жібереді. Сөйтіп, антонимдік мән береді. 

Зерттеушілер тіліміздегі антонимдік контекстерді тұлғалық және мағыналық 
жағынан төмендегідей топтастырады: 

1. Жалпылық мәнде болатын антонимдік контекстер. Әдетте мұндай 
мәнмәтіндерде антоним сөздер көбінесе бір сөйлемнің бірыңғай мүшесі қызметін 
атқарады да, ыңғайлас жалғаулықтар арқылы байланысады. 

2. Тікелей қарама-қарсылық мәнде болатын антонимдік контекстер. Мұнда 
антоним сөздер сөйлемнің бірыңғай мүшесі қызметін атқарады да, қарсылықты 
жалғаулықтар немесе болымсыздық мәндегі сөздер арқылы байланысады. 

3. Альтернативтік мәнде болатын антонимдік контекстер. Мұнда да қарсы 
мағыналас сөздер сөйлемнің бірыңғай мүшесі қызметін атқарып, талғаулықты немесе 
ыңғайлас жалғаулықтар арқылы байланысады. 

4. Философиялық ой түйіні, тұжырым, пікірмен де болып келетін антонимдік 
контекстер. Антоним сөздер мұндай мәнмәтінде көбінесе сөйлемнің баяндауыш 
қызметін атқарады. 

5. Антоним сөздер жеке дара қолданылатын контекстер. Антонимдік 
контекстердің мұндай түрі тілімізде жиі қолданылады. 

6. Антоним сөздер субъекті-предикаттық қатынаста болып келетін 
контекстер. Мұнда әдетте антонимдік жұптың сыңарлары әр түрлі тұлғада келеді. 
Сондықтан да олардың арасындағы мағына қарама-қарсылығы басқа 
мәнмәтіндердегідей айқын көріне алмайды. 

Қаламгердің тілдік қолданысында бұл жағдайлар анық байқалады:  
- Пышақ қаламның орнын ауыстыра алмайды.  
- Пышақ кескен жер жазылып кетеді, қалам жазылған жер жазылмас жараға 

айналады [5, 227 б.].  
- Құрмет ету мен құлдық ұрудың ара жігін ажыратуды үйрен;  
- Жүректен шығатын мақтау бар, артында есеп тұлған ауыздан шығатын 

жағымпаздық бар [5, 229 б.].  
Айғаймен ала алмайсың, ақылмен, айламен басқар. 
Қарабет болып қашқанша,  
Қайрат көрсетіп өлген артық;  
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Екіжүзділіктің балын татып жүргеннен, әділдіктің ащы уын ішкен артық; 
Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық; Өтіріктің 
қанатын қомдағанша, ауыртпалықтың жүгінен бүгілген артық; Ұлттық рух – бұл, 
асыл қасиет, ұлтшылдық – бұл ұлт ішіндегі жеке адам бойындағы көркеуделік;  

Басқа жазушылар сиямен жазса, біз қанымызбен жазамыз;  
Қарапайымдылық екі жақты мән-мағына береді: қарапайым деген сөз бір 

жағынан – тереңдікті, екінші жағынан – бос, қуыс деген ұғымды, басқаша айтқанда, 
қарапайым әрі ақылды немесе қарапайым әрі ақымақ дегенді білдіреді;  

Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды, әдебиет сайқалының мыңға зияны 
тиеді;  

Қазіргі әншілер қайғыны биге, қасіретті арзан күлкіге, мұңды қуанышқа 
айналдырып жіберді. 

Жоғарыда берілген пайымдауларда философиялық ой түйін, тұжырым, пікір 
де болып келетін антонимдік контекстер шығармашылықпен қолданылып, мүлдем 
қарама-қарсы емес ұғымдар қиыннан қиыстырылып, антонимдік мағынада 
эмоционалдық реңкпен көркемдікпен берілген. Осы жайында А. Жүсіпов «Қазіргі 
қазақ тіліндегі қарама-қарсылықтың коннекторлары» атты диссертациясында 
антонимге ұқсас құбылыстарға көбірек назар аударған. Атап көрсететін болсақ, 
қарама-қарсылыққа негізделген семантикалық байланысты көрсететін 
энантиосемияға кеңірек тоқталады. Оны заттық (номинативтік) және эмоционалды – 
бағалаушылық, экспрессивті – қарама-қарсы мағына деп екі түрге жіктеп алады да, 
«Қарама-қарсылықтың стилистикалық қызметі антитезамен шектелмейді, - деп атап 
көрсетеді. Ол үшін қарама-қарсылық контексте қандай синтаксистік құрылымда 
жұмсалуына назар аудару керек. Антонимдер сөйлем ішінде тек қарама-қарсылыққа 
ғана түспей, күшейту, қосымша мағына үстеу, нақтылау, салыстыру, бірлесу, 
ауысуды көрсетеді. Осыған байланысты көптеген фигуралардың қолданылу 
мүмкіндіктерін көрсетеді [6, 26 б.].  

Стильдік антонимдер жасау үшін аталған сөздер сапалық ұғымдарды 
білдіретін сөздермен тіркесіп, бір сөйлем ішінде немесе көршілес сөйлемдерде 
қайталанып келулері тиіс. Бұлайша қайталап келу сапалық ұғымдарды білдіретін 
сөздер арасындағы азғана мағына қарама-қарсылығын күшейтіп жібереді. Сөйтіп, 
антонимдік мән берілетінін Б.Момышұлының тілдік қолданыстарынан айқын 
көреміз.   

Контекстік антонимдер сөйлем ішінде бірыңғай мүше ретінде келіп, 
динамикалық, қозғалысты білдіріп тұр. Сонымен қатар, 

- бұл антонимдердің мағынасы симметриялы; 
- олар контекстке тәуелсіз; 
- олар стилистикалық бейтарап; 
- мұндай антоимдік жұптардың әр мүшесінің синонимі болуы мүмкін; 
- олар өздерінің сөзжасамдық қатарындағы антонимдік мағынаны 

сақтай алады (яғни әр сөз таптарына қатыстылығы). 
Қорыта келгенде, контекстік антонимдер арқылы сөз мағынасының әрі 

шебер, әрі анық айқындалатынын байқадық. Антонимдер сапаның бағасын 
білдіргенде, олардың мағынасы объективтегі дүниедегі заттар мен құбылыстардың 
арақатысына байланысты болады. Егер бұл қатынас өзгерсе, антонимдердің 
мағыналары да өзгереді. Бұл өзгеріс антонимдердің қолданылуына тікелей әсер етеді. 

Біз мысал еткен Б.Момышұлының пайымдары қарама-қарсы ұғымға 
негізделген, бұдан жазушының мәтін түзудегі өзіндік ерекшелігі, сөз қолдану 
шеберлігі айқын танылады. Талдауға алынған пайымдауларда қалыптағы антонимдік 
жұп үлгілерінің бірнеше түрлері көп, ұтымды қолданылған. Олар кейіпкер іс-
ірекетін, қимыл-қозғалысын, қоғамдағы атқаратын қызметін айқындау, сипаттау 
мақсатында жұмсалған. Бұл ретте, жазушылық шеберлікті ерекше атап өтеміз. 
Антонимдердің лексика-семантикалық сипатының мейлінше өрісті болу себебі – ол 
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семантика тек субъектінің іс-әрекеті ғана емес, табиғат ауқымында, қоғам өмірінде 
ұшырасатын, адамның абстрактілі ойы мен санасы арқасында туатын неше алуан 
амал-әрекет, іс-қимыл, жай-күй сияқты құбылыстарға қатысты ұғымдарды түгел 
қамтиды. Кез келген шындықты қамтитын көркем шығармада тілдің эстетикалық 
функциясы жазушы ойымен, идеясымен тығыз қарым-қатынаста болып келеді.  

Жазушы шеберлігінің түпкі түйіні – өзінің жан жүрегіндегі сезім мен сырды 
өзгенің ой-санасына мейлінше әсерлі, дәл жеткізу болса, антонимдік қатынастар да 
оқиға іс-әрекетін баяндауда, суреттеуде, хабарлауда функциональды-стильдік 
мағынаға ие болып, прагматикалық қызмет атқарады. Кейіпкер іс-әрекетін, олардың 
мінез-құлқын, айналадағы заттар мен құбылыстардың сапа-сынын, мөлшер-көлемін 
қатар қойып  салыстыруда  қарама-қарсылыққа негізделген антонимдік жұптар 
ерекше рөл атқарады. 

Аз сөзбен көп мағына беруді мұрат еткен сөз ұстасының өз дәуіріндегі 
қоғамдық, әлеуметтік, эстетикалық ой-пікірлеріне назар аударсақ, жазушы 
афоризмдері адам өміріндегі түрлі құбылыстар мен әрекеттерді салыстыра, 
салғастыра қарау нәтижесінде пайда болған деген қорытындыға келеміз. 

Қаламгер халық қазынасында мақал-мәтелдерді жаңғыртып, жаңартып 
қолдану арқылы халық даналығына ұқсас өзіндік сөз үлгілерін жасайды. Олар 
мағынасы, құрылысы,  көркемдігі жағынан халық тіліндегі ой түйінінен еш кем 
түспейді. Сондай-ақ, суреткердің өзіндік стиль аясында ғана қалып қоймай, көпшілік 
қауым арасында, күнделікті баспасөз беттерінде кеңінен қолданылып келеді. Халық 
тілі үлгісімен жасалған қанатты сөз оралымдарын салыстыра байқап көрсек, 
халықтық үлгіде және де өмір тәжірибесінің қорытындысы болып келеді. Ойды үлгі-
өнеге, ақыл ретінде қысқа қайырып, бейнелеп жеткізуде Б.Момышұлы 
пайымдауларының маңызы ерекше. Суреткер осылай жаңа мазмұнмен 
толықтырылған қанатты сөздер формасында келетін тиянақты ой түйдегін оқырманға 
жүрегімен жеткізеді, сөз тізбектерін автор аса үлкен жауапкершілікпен орынды 
қолданады.  

Шебер қиюласқан сөз өрнегін орынды жұмсай білу – қаламгердің  
эстетикалық талғамын, философиялық көзқарасы мен жүйелі ойлылығын аңғартады. 
Сөз құрау, жүйелі ой айту жағынан келгенде, жазушының таңдау-талғамы жоғары. 
Сондықтан да суреткер қаламынан туған қанатты сөздер, сөз жоқ, көркем тілді 
байытуға қосқан зор үлес болып табылады. Автор аз сөздің аясына толағай 
толғамдарын сыйдырып, әрі нәрлі, әрі әсерлі, ерекше өрнектей білген. Ой-
толғамдары «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп» адамды бір тебіреніске бөлейді. Келер 
ұрпаққа болашақтың шамшырағы сияқты жүйелі, мазмұнды бағыт-бағдар береді. 
Б.Момышұлы  әдеби тілді көркемдік дәрежеде қолданған. Кез-келген тілдің 
байлығын, орамдылығын, көркемдігін танытуда көркем әдебиет тілінің маңызы зор. 
Қанатты сөздің қайсыбірін алсақ та, оларда махаббат, адалдық, елжандылық, күйіну, 
үміт арту, сену, жанашырлық бар. Батыр жазушының тіл мәдениеті, сөз саптау 
шеберлігі әлі де зерттеуді талап етеді деген ой қылаң берді.  

Б.Момышұлы қанатты сөз оралымдарын халық тілі үлгісімен жасай отырып, 
оны көркем шығармада, сөз қолданысында шеберлікпен қолданудың үлгісін 
көрсетеді.  

Көркем сөз – халықтың  рухани азығы. Жазушының ой толғамдары, қазақ 
әдеби тілін дамытуға қосқан сөз үлгілері – шынайы зергерліктен туған. Тума талант 
иесінің көзқарасы, сырлы ойлары, қарапайымдылығымен жағымды, көркемдігімен 
құнарлы. Қаламгер қаламынан сәтті шыққан тіркестер оның өзіндік тіл ерекшелігін 
байқатады. Халық мақал-мәтелі, қанатты сөздерінен кем түспейтін афоризмдері қазақ 
сөздік қоры мен фразеологиясын, әдеби тілін дамытуда маңызы зор. 
Б.Момышұлының стилін танытатын түйдекті тізбектер, жаңа тіркестер, нақыл сөздер 
– қазақ әдеби тілі құрамы мен сөздік қорынан ерекше орын алары сөзсіз. 
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Саркенқызы А. 
Б. МОМЫШУЛЫ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ 

В статье рассматриваются крылатые выражения Б. Момышулы. Также 
говорится о богатом и художественном языке, духовном богатстве, мастерски 
использованные Б. Момышулы. Он умел донести художественными словами 
размышления, рожденные жизненным опытом, представляя их через сравнения. 
Опираясь на научные мнения, раскрываются особенности противоположностей.  

Ключевые слова: язык, антоним, противоположность, контекстные 
антонимы, крылатые выражения, мастерство, языковые приложения, ученые, 
исследование, видение. 

 
Sarkenkyzy A. 

B.MOMYSHULY IS AN ARTISTIC GENIUS 
In this article catchwords of B. Momyshuly are considered. Also the attention to 

creative use by Bauyrzhan Momyshuly of rich and art language of our people, his spiritual 
wealth is paid. Offering think by comparison, arisen from life experience, the ability to 
inform art words is investigated. Relying on the scientific points of view, features of 
objection are defined.  

Key words: language, antonyms, opposite, contextual antonyms, catchwords, 
skill, use of language, scientists, research, reasoning.  
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ШЫНАЙЫ БАЛЛАДА ШЕБЕРІ 
 

Аңдатпа. ХХ ғaсыpдың eлуiншi, aлпысыншы жылдapы ұлттық әдeбиeттiң 
дaмуынa, қaзaқ пoэзиясының, oның iшiндe бaллaдa жaнpының бepiк қaлыптaсып, 
opнығуынa eлeулi үлeс қoсқaн қaлaмгep Қaйнeкeй Жapмaғaмбeтoвтың opны epeкшe 
eкeнi сөзсiз.   

Қaйнeкeй Жapмaғaмбeтoвтың apтындa қaлғaн aуқымды әдeби мұpaсы 
тұтaсымeн, түгeлдeй қaмтылып, oның шығapмaшылығы хaқындa әдeбиeт 
сыншылapы aйтқaн пiкipлep сaлмaқтaлып, тapaзылaнды. Әдeбиeттaну ғылымының 
тeopиялық ұстaнымдapы нeгiзгi бaғыт peтiндe пaйдaлaнылды. Жaзушының сөзбeн 
суpeт сaлудaғы шeбepлiгiнe, pухaни сұлу әлeмiнe, тaбaнды тaлғaмпaздығынa жaн-



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

277 
 

жaқты тaлдaу жaсaлынып, қaлaмгepдiң тaбиғи тaлaнты сaн қыpынaн aшып 
көpсeтiлдi. 

Тірек сөздер: Қ.Жармағанбетов, баллада, қазақ әдебиеттануы, әдебиет 
теориясы, әдебиеттанушы, ғалым, сыншы, табиғи дарын, әдебиеттің өзекті 
мәселелері. 

 
Ұлттық әдебиетімізге баллада жанрымен танымал болған Қайнекей 

Жармағанбетов есімі бүгінде баршамызға аян. Қайнекей Жармағанбетовтың азамат, 
ақын, сықақшы, жазушы, ғалым  ретіндегі  таланты,  ақынның артында қалған мол 
мұрасымен бағаланады. 

Ақынның алғашқы жинағы  «Заман біздікі» деген атпен жарыққа  шықты. Ал 
«Шыңдағы шамшырақ» атты 1976 жылғы жинағына   «Адам туралы аңыз», 
«Мұғалима туралы баллада», «Балладалар», «Соңғы түн»,  «Сырлы тал» өлеңдері мен 
балладалары  енді.  

Қайнекейдің 1976 жылы жарық көрген таңдамалы туындылар кітабына жазған 
алғы сөзінде, белгілі әдебиет зерттеушісі, марқұм Баламер Сахариев:   «Қайнекейдің 
ақындық еңбегін ерекше танытқан - оның балладалары. Қазақ поэзиясында баллада 
жанрын бастаушы болмаса да, түбегейлі қоныс тептіріп орнықтырушы Қайнекей 
болды», - деп [1, 85 б.] орынды баға берген болатын. 

 Баллада жанрының өмірге батыл ену, әдебиетте қалыптасу кезеңі жайлы 
академик жазушы Зейнолла Қабдолов былайша түсінік беріп, тұжырым жасайды. 

«Баллада өзінің ұзақ даму тарихында талай өзгерістерге ұшырады. Әуелде бір 
топ адам қол ұстасып би билеп жүріп айтатын ән түрінде көрінсе, кейін сыршыл 
толғау түріне ауысты. Соңғы түрдің үлгісі ретінде белгілі француз  ақыны Франсуа 
Вийонның «Бұрынғы өткен арулар» деген балладасын атауға болады. Мұның әсіресе 
ел намысын қорғаған ержүрек батыр апаларын аңсап, армандайтын жерлері айрықша 
жылы, сырлы» [2, 28 б.]. 

Поэзияға қай уақытта да әдемілік, әсемдік, сұлулық тән. Бейнелі сөзбен 
әралуан сырлы суреттерді мәнерлеп сала отырып, танымдық қасиетке ие көркем идея 
туғызып, ой өргізудің бұқара көпшілікке ықпалдылығы өте орасан. Кез-келген өлең 
тебіреністен туындайды. Ал, оқиға желісіне негізделген баллада жазуды ойластыру, 
оның мазмұн-мағынасын тағлымдық жобаға жүйелеу кезіндегі толғаныс тіпті 
ерекше.  

Қайнекей оның барлығын да басынан өткізе білген, өзіндік өнімді ізденіс 
жолындағы қарымды қаламгер. Пікір жайдан-жай өріс алмайды. Деректер негізінде 
туындап отырады.  

М.Қаратаев пен А.Брагиннің «Жыр қанатында» атты кітабында  
Жармағанбетовтың  қосқан қомақты үлесі туралы «Соңғы жылдарда ол әдебиетімізде 
аз тараған лирикалық баллада жанрын өрістетіп, қысқа сюжетті көңілге қонымды 
көптеген шығармалар жазды» делінген [3, 51 б.]. 

Қайнекейдің берік ұстанған бағыты азаматтық үннің бір сәт те бәсеңдемеуі, 
шығарманың шынайылығы мен эстетикалық қуатының күштілігі, зор ықпалы болған. 
Заман тынысына уақытылы, дер кезінде үн қосып отыруды өзінің азаматтық міндеті, 
ақындық борышы деп есептеген.  

«Жазушының әлеуметтік белсенділігі, азаматтық позициясы және уақыт жүгін 
көтеруі дегенді бір сөзбен жинақтап айтсақ- қоғам өмірі мен сол қоғамда алатын адам 
орнын, бүгінгі күннің ең актуалды проблемаларын терең зерттеуі, халыққа адал 
қызмет етуі деп білемін. Әдебиет жүгі ауыр жүк. Ол бәрімізден үлкен 
жауапкершілікті талап етеді» [4, 37 б.], – деп  жазады көрнекті ақын Темірхан 
Медетбек.  

Шығармашылық қызметтегі жоғары жауапкершіліктің шеті шын мәніндегі әрі 
әрдайым қажетті талғамға барып жалғасады. Әрбір өлең, әрбір шумақтың лирикалық 
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тебіреністерінен қоғам, адам бейнесін айнадан ап-айқын көргендей сезініп, ақын 
идеалына негізделген өмір шындығына қанығып, көз жеткіземіз.  

Қ.Жармағанбетов өзінің ақиқатты, шындықты айтуды басты мұрат тұтқан 
балладалары, лирикалық өлеңдерімен нағыз батыл, нағыз бірбеткей, нағыз патриот 
ақын. Туған жерге, өскен елге деген шексіз сүйіспеншілігі оның ойлы жырларынан 
әркез сезіліп, көрініп тұрды. 

Қайнекейдің қазақ балладасы алтын қорына қосылған, айтары ауқымды 
туындыларының бірі «Бетпақдала» деп аталады. Шығарма бес түйіннен тұрады. Олар 
бөлектенбей, бірін-бірі толықтырып, жұбы жарасқан, мазмұны тұтасқан оқиға құрап, 
оқырманын шумақ сайын елеңдетеді. Ақиқат ауылынан сөз шығарып, әділдікті 
әріден қозғайтын болсақ, қазақ елінде айтулы аштық жылдарының азабын шекпеген 
шаңырақ пәлендей кездесе бермейді. Бүкіл отбасы, туыс-туғанымен опат болғандар 
қаншама. Көнекөз қариялардың айтуларынша сол жылдары жапан түздегі зорман, 
суыр, тышқанның неше түрі азыққа, қорекке жараған. Олар құрып біткен соң, 
адамдар біріне-бірі бас салып, айуандық әрекетпен жеуге дейін барған. Кеңестік 
сұрқия саясат негізінен Қазақстанның кең байтақ даласын түгелдей қамтып, 
шарпыған. Арамыздағы азын-аулақ қарттар, сол бір сорақы оқиғаға шынында да 
куәгер адамдар аштық даласын суреттеген шығарманы оқығанда қандай көңіл күйде, 
толқуда отыратынын елестетіп көріңіз. Бүкіл жан-тәнімен, бар болмысымен егіледі. 
Аштықты көрмегеннің өздері де үнсіз, тілсіз күй кешеді. Сөздің сиқырлы, құдіретті 
күші талғампаз оқырманын иландырады. 

Қайнекейдің қазақ балладасы алтын қорына қосылған, айтары ауқымды 
туындыларының бірі «Бетпақдала» деп аталады. Шығарма бес түйіннен тұрады. Олар 
бөлектенбей, бірін-бірі толықтырып, жұбы жарасқан, мазмұны тұтасқан оқиға құрап, 
оқырманын шумақ сайын елеңдетеді. Ақиқат ауылынан сөз шығарып, әділдікті 
әріден қозғайтын болсақ, қазақ елінде айтулы аштық жылдарының азабын шекпеген 
шаңырақ пәлендей кездесе бермейді. Бүкіл отбасы, туыс-туғанымен опат болғандар 
қаншама. Көнекөз қариялардың айтуларынша сол жылдары жапан түздегі зорман, 
суыр, тышқанның неше түрі азыққа, қорекке жараған. Олар құрып біткен соң, 
адамдар біріне-бірі бас салып, айуандық әрекетпен жеуге дейін барған. Кеңестік 
сұрқия саясат негізінен Қазақстанның кең байтақ даласын түгелдей қамтып, 
шарпыған. Арамыздағы азын-аулақ қарттар, сол бір сорақы оқиғаға шынында да 
куәгер адамдар аштық даласын суреттеген шығарманы оқығанда қандай көңіл күйде, 
толқуда отыратынын елестетіп көріңіз. Бүкіл жан-тәнімен, бар болмысымен егіледі. 
Аштықты көрмегеннің өздері де үнсіз, тілсіз күй кешеді. Сөздің сиқырлы, құдіретті 
күші талғампаз оқырманын иландырады. 

Қайнекей Жармағанбетовтың «Соңғы түн» балладасы халық батыры 
Амангелді мен шаруа адамдары арасындағы жүздесуден жер, мал, дау-дамайынан 
бастау алады. Әділетсіздіктің аяғына тапталған ақиқат, шындық ұраны желбірей 
көкке көтеріледі.  Кедей- шаруалардың кеуделерден лықсып шыққан ашу- ызаға толы  
дауыстары өте асқақ. Қолбасшы кей жағдайда жүрегі түкті, тұлғалы батыр ғана емес, 
осы Торғай төсінің келешекті көріп, болжайтын кемел ойлы көсеміне де 
ұқсаңқырайтындай.  

Торғайда  
Штабында ревкомның 
Лүпілін аңдап сансыз жүректердің, 
Сан ойда Сардар отыр. Жер бөлуді 
Өзінен әділ өзге реттер кім. 
  
Үнсіз ол, қалың ойда жүз толғанып, 
Жай басып қарындашын жүр қолға алып, 
Келгенде столына еске түсті 
Тыстағы кезек күтіп тұрған халық [5, 27 б.]. 
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Өз мұңы, өз ахуалы, өз сырымен Амангелді батыр алдына келушілер саны 
шексіз. Кейде жөнсіз, жобасыз, желіп сөйлеп, ақылгөйсігендер де табылмай қалмады. 
Ондайларға батыр ақырын миығынан күліп қойып, өткір көздің қиығынан от шашып, 
тәттіге құмар емен дегендей сыңай танытты. Залым ниеттерге жиіркене қарады. Бес 
қару, ер қаруын сайлап, әскерге аттануға бұйрық етті. Жайлап басып штабтан далаға 
қарай беттеді. Тосын жай. Күтпеген оқиға. Қапы қалдырған қасірет. Осы бір оқыс 
кезең оқиғасын да Қайнекей ақын өз көзімен көргендей, бейне куәгер болғандай 
суреттейді. 

Көргісіз көзге түртсе түн қараңғы, 
«Штабтан – десті – сұмдар, үз қараңды» 
Батырды ұрланып кеп алды байлап 
Кекетті: «құтқармақ деп бұл Тарланды» 
Өмірдің қол бергендей жендетіне, 
Төнді түн түнере кеп жер бетіне, 
Қаперсіз бұл сұмдықтан кәрі Торғай 
Ағады арнасына тербетіле [5, 30 б.]. 
Халық батыры Амангелді Иманов ғұмырының елеулі бір сәтін оқиғаға арқау 

еткен балладаның соңғы шумақтары шаттық хабарға толы болмаса да, өнегелік жағы 
көбірек. Бір жағынан турашыл бірбеткей, қайсар, өжет батырдың жау қолына түссе 
де, мойымаған, сағы сынбаған, басы салбырамаған биік бейнесі елестесе, екінші 
жағынан өз сарбаздарының айқайлап, шауып бара жатқандары жақындап қалған 
жеңіс дүбірінің құлаққа  талып жеткеніндей. Ақыры азаттық таңы атып, атақты 
қолбасшы ұрпақтары ұзақ аңсаған арманға қол жеткізді. Мұны батырдың рухы, 
әруағы да сезіп жатыр-ау десек, әбес айтқандық болмас.  

«Соңғы түн» деп аталатын балладаның негізгі жетістігі төңірегінде не айтуға 
болады. Жармағанбетовтың осы туындысы Аманкелді Иманов туралы жазылып, 
қазақ поэзиясының бай мұрасы қорына қосылған сүбелі еңбек деу жеткіліксіз. Мұнда 
кейіпкердің бейнесін ішкі жан дүниесімен қатар, қоршаған орта, қалың 
жұртшылықпен араластыра, іс-әрекет, қозғалыс үстінде суреттеудің шебер үлгісі бар. 
Жер, мал дауы арқылы әлеуметтік мәселенің маңызына көңіл бөлінген. Бұқара 
халықтың мақсат-мүддесін, намысын қорғау қозғалысының мәнін ашып көрсетуге 
ұмтылу басым. Әділдікті жақтау кейіпкерлердің ғана емес, туынды авторының да 
түйінді шешімі. Желісі жүйелі оқиға, сөзбен көркемделген бейне, айқын идея 
шығарманың тұтас табысын құрайтын қуатты күшке айналып, өз жемісін берген.   

Қaйнeкeйдiң oқыpмaн көңiлiнiң төpiнe жaйғaсқaн, бaяғыдaн бeлгiлi 
бaллaдaлapының бipi - «Мұғaлимa». Aтынaн көpiнiп тұpғaндaй бұл шығapмa хaлық 
aғapту сaлaсының сaңлaқтapынa, бaлa бaғбaндapынa apнaлғaн. Ұстaздap мeн 
шәкipттep apaсындaғы iзгiлiктiң ipi iздepiн, жaны жaйсaң жaнның iшкi сұлулығын 
oсы бaллaдaдaғы oқиғaның бipтiндeп, бeлгiлi бip жүйe бoйыншa өpбуiнeн aңғapу 
oншa қиынғa сoқпaйды. 

Бaяғы ұстaздapдың кәсiби шeбepлiктepi, тapaтуғa тұpapлық тәжipибeлepi, сөз 
өнepiнe дeгeн сүйiспeншiлiктepi epeкшeлeу бoлaтын. Oқулық кiтaптapғa eнгeн 
пpoзaлық жәнe пoэзиялық туындылapды нәшiнe кeлтipe, мәнepлeп жaтқa сoғaтын. 
Әсipeсe, «Мұғaлимa» бaллaдaсын түгeл бiлiп, түpлeнтiп aйтaтындap қaтapлapы сиpeп 
көpгeн жoқ. Мұғaлiм сaбaғының мeйлiншe мaзмұнды, қызықты, тapтымды 
жүpгiзiлуiнe сәйкeс, әдeбиeткe қaтты құштap, өлeң, әңгiмe, нoвeллa жaзуғa тaлпынғaн 
жaстap лeгi oл жылдapы тaусылмaйтын. Әдeбиeт үйipмeлepi oтaу тiгiп, мүшeлepi жиi 
бaс қoсып, бaлaусa туындылapды қaмтығaн қaбыpғa гaзeттepiн ұдaйы шығapaтын. 
Мәсeлeн өзiмiз oқығaн Қoстaнaй oблысы, Жaнгeльдин aудaнынa қapaсты 1 мaй 
кoлхoзындa oсы «Мұғaлимa» бaллaдaсын ұстaз Кәpiм Мұстaфин қaзaқы қoңыp 
дaусымeн oқи жөнeлгeндe бaстaуыш сынып oқушылapы сiлтiдeй тынып, ұйып 
тыңдaп, ғaжaп oқиғaғa куәгep бoлғaнбыз. Бaлaлық pизaшылық сeзiмдi мeктeптeгi 
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қaбыpғa гaзeтiнe дe жaзып, oй бөлiскeнбiз. Пәлeнбaй жылдap бұpын жaттaғaн 
«Мұғaлимa» бaллaдaсының көп жoлдapы әлi күнгe дeйiн жaдымыздa. 

«Мұғaлимa» бaллaдaсы нeгiзiнeн үш түйiнгe тoптaстыpылып, oлapдың 
әpқaйсысы өзiншe жүк көтepiп, дepeктi мaзмұндapымeн тeз бaуpaйды. Әп дeгeннeн 
төгiлiп тұpғaн жыp жoлдapы apқылы сынып iшiн, мeктeп пapтaсындa oтыpғaн 
мoмaқaн, бәpiн бiлугe ынтызap бaлaның мaзaсыз, aлaң көңiлiн, сaбaқты жaйымeн 
бaстaғaн мұғaлiмнiң жұмсaқ үнiн, көздepiнeн шaшыpaғaн мeйipiмiн, тұтaстaй 
бaстaуыш сынып тынысын шынaйы түpдe сeзiнeмiз.  

Әлi eсiмдe мeктeпкe aлғaш бapғaным, 
Сумкa aсынып, дәптep қaлaм aлғaным, 
Бip бұpышындa сoл сумкaның жaтқaны 
Кeнeй сaқa, кeндip бaулы қapмaғым 
 
Әлi eсiмдe oтыpғaным пapтaғa, 
Тaңдaнa кeп үңiлгeнiм кapтaғa, 
Жaйдapы aшық мұғaлиaмa жaс қыздың   
«Түзу oтыp» – дeп қaққaны apқaғa 
Әлi eсiмдe сoл күнгi бip сөзi дe. 
Күлiмсipeп қapaғaны көзiмe, 
Үйpeнeмiз ұлы opыс тiлiн дeп 
«Бip буквapь» ұсынғaны өзiмe [5, 7 б.].   
Нaғыз қaзaқы өлeң. Нaғыз  бaллaдa. Нaғыз сөз күшiмeн өpнeктeлгeн сыpлы 

суpeт. Eмipeнiп, eлжipeп, кiтaпты пapaқтaп, oқиғaғa құpылғaн жыpды тaғы дa oқи 
бepгiң кeлeдi. Aвтopмeн бipгe бaлaлap apaсындa бoлып, ыстық сәттepдi eскe 
түсipeсiң. Өзiңнiң  бaлaлық шaғың, мeйipлi мeктeбiң, ұлaғaты зop ұстaзың oйғa 
opaлaды, әдeби кeйiпкepлep мeн жылы шыpaйдa жүздeсiп, пapaсaт пәpмeндiлiгiнe 
күмәнсiз илaнaсың. Әсipeсe жaңa жыл кeшiндe бip тoп бaлaлapдың мұғaлiм aпaйлapы 
үйi eсiгiнiң тaбaлдыpығынaн aттaп, aқжapқын дидapлaсқaны, мұғaлiмнiң шкaфтaғы 
тoмды aлып, әңгiмe apнaсын кeңeйткeнi, көсeм Лeниннiң aтa-aнaсыз жeтiм бaлaлap 
үйiндe бoлғaны, oйынғa қaтынaсқaны, aқыл-oй кeмeңгepiнiң бүлдipшiндepгe әкeлгeн 
сыйлықтapын тaпсыpу сәтi әдeмi, әсepлi. 

Қaдipлi қoнaққa бaлaлap тapaпынaн көpсeтiлiп жaтқaн құpмeт, ибaлықтa шeк 
жoқ. Көсeм көздepiнeн нұp төгiлгeн бaлғындapғa жымия, жaдыpaй қapaп, кәнe 
«Мысық, тышқaн» oйынын кiм бiлeдi дeп сaуaл тaстaғaны, oғaн бaлaлap «Мeн бiлeм, 
мeн дe, мeн дe» дeп шуылдaсa, дуылдaсa жaуaп қaйыpғaндapы илaнaтын көpiнiс.   

Бaллaдa мaзмұнының құндылығы тeк қaнa oқиғa жeлiсiнiң мaқсaтты, 
жoспapлы түpдe дaмып oтыpуымeн бaғaлaнaды дeсeк, қaтeлiккe қaдaм бaсap eдiк. 
Кeз-кeлгeн әдeби туындының, oның iшiндe бaллaдaның дa тaлғaмы зop oқыpмaнғa 
aйтapы шығapмaның aяқ шeнiндe, нeгiзгi түйiнiндe. Көpкeмдiк идeяның мaңызы, мәнi 
aдaлдық, aдaмдық қaсиeттepдi тaғлымдық тұpғыдaн тaнытa бiлуiмeн бaғaлы. 
Мұғaлiмнiң жүpeгiнeн дe, көкipeгiнeн дe, көңiлiнeн дe мeйipiм нышaны көpiнгeнi 
жөн. Aтaлғaн бaллaдa көсeм, мұғaлимa жәнe шәкipттep apaсындa қaлыптaсқaн әpi 
тaлaйлapғa тapaтуғa әбдeн лaйық ыстық iзeттiлiккe құpылуымeн құнды. Жaс 
ұpпaқтapғa ғaнa eмeс, жep бeтiндeгi бapшa aдaмзaтқa eң кepeктiсi дe oсы eмeс пe? 

Көтepiп oтыpғaн идeя нысaнaсын игepiп, oй aйқындығынa қoл жeткiзудiң өзi 
aвтop жeтiстiгiнiң бaсым бөлiгiн қaмтысa кepeк. Бaллaдa өлeң жeңiл oқылaды. 
Зepдeгe тoқуғa өтe ыңғaйлы. Тiптi aз мepзiмдe жaттaп aлу дa aсa қиындық 
кeлтipмeйдi. Шығapмaдa эстeтикaлық қaбылдaу дүниeтaнымын қaлыптaстыpу 
мaқсaт-мүддe peтiндe көздeлгeнiн жәнe бaйқaуғa бoлaды.  

Қaйнeкeй Жapмaғaмбeтoв жaзғaн бaллaдaлapды oқыpмaн peтiндe мұқият oқи 
oтыpып, тepeң тaқыpыптapғa, әлeумeттiк-тұpмыстық, қoғaмдық мaңызы бap 
мәсeлeлepгe, жaн дүниeңe қoзғaу сaлaтын iшкi иipiмдepгe жaсқaнбaй жaқындaп, 
ipкiлмeй бapып, ipi шығapмaшылық жeтiстiккe жeткeнiн мaқтaныш eтiп aйту, әpинe 
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дұpыс. Мұның бәpi әp oқиғaлы жыpдың өмipдiң өз көpiнiсiнeн, сeзiм мeн шaбыт 
әсepiнeн туғaнын дәлeлдeйдi.  

Пoэзиялық пaфoсқa тoлы, пoэтикaлық жeңiсi жeткiлiктi шығapмaлapдың 
бepep ғибpaты мoл әpi ғұмыpы дa ұзaқ. Aқын дүниeдeн өтсe дe oның eкiншi pухaни 
мәңгi тipшiлiгiнiң зaңды жaлғaсып, қoлдaу-қoшeмeткe иe бoлып жaтуының дa түпкi 
сыpы oсындa бoлсa кepeк.  

Тaқыpыпты тaуып, тaңдaп, тaлғaу жeткiлiксiз. Мәсeлe oқиғaны шынaйы 
қaлпындa шиpaтып, шыңдaп, жүйeлeп, жeтiлдipiп, бaяндaлғaн әңгiмe өзeгiнiң сыpын, 
aясын кeңeйтiп, oқыpмaнғa сeнiмдi түpдe жeткiзудe ғoй.  

Бaллaдa aвтop қaлaмынaн  oсы өмipдe бoлғaн oқиғaлap, нaқтылы дepeктep 
нeгiзiндe, әйтпeсe aқындық қиялдың әсepiнeн дe туындaуы әбдeн мүмкiн.  

Шығapмaшылық қызмeтi сoғыс жылдapымeн жәнe eл өмipiнiң eлeулi 
кeзeңдepiмeн тұспa-тұс кeлгeн қaлaмгepдiң тipшiлiктeн көpгeнi дe, көкeйгe түйгeнi дe 
көп. Тaқыpыптың дeнi құбылмaлы қoғaм, ұшқыp уaқыт, aдaмдap тaғдыpынaн 
туындaп, өлeң бoлып өpiлeдi. Aвтop үшiн бaсты мaқсaт, мүддe шығapмaның 
тaнымдық қaсиeтiнiң жұпыны бoлмaуынa нeгiздeлгeн.  

Қaлaмгepдiң дiттeгeн нысaнa, көздeгeн мeжeгe қoл жeткiзуi үшiн туындының 
көлeмi жaғынaн aсa aуқымды бoлуы мiндeттi, бұлжымaс шapт eмeс. Қaзipгi 
мeксикaның көп сepиялы фильмдepi сияқты oқиғaдaн oқиғa шығapып, шығapмaны 
сaғызшa сoзғaннaн ұтaтын ұпaй шaмaлы. Oқыpмaн көңiлi құлaзып, жaлықсa, идeя 
бaғыты бұлдыpлaнып, көмeскiлeнсe туындының әдeби шығapмa eсeбiндe тoлық пiсiп, 
жeтiлмeгeнi, күлдi-бaлaм, шaлa-шapпы бoлғaны.  

Қ.Жapмaғaмбeтoв жaзap aлдындa, тыңдaп aлынғaн тaқыpып төңipeгiндe бipaз 
oй-тoлғaныстa күй кeшкeн сәттe, бұл жaғын жiтi бaқылaп, epeкшe көңiл бөлгeн. 
«Әдeбиeт apдың iсi» дeгeн дaнaлық сөздiң apғы aстapынa тepeңipeк үңiлe oтыpып, 
oқиғaлы өлeңнiң мaзмұндық, идeялық epeкшeлiгiмeн көpкeм пoэзияның 
құдыpeттiлiгiн тaнытa бiлгeнiн aнық aңғapaмыз.  

Баллада өлеңінің негізгі ерекшелігі сонда, ол белгілі бір оқиға желісінен 
туындайды. Шығармаға керекті деректерді сұрыптап, ажыратып, анықтап алмай, 
айтуға тиісті айқын идеяңды миға молынан сіңірмей жазу столына отырудың өзі бос 
әурешілік. Рухани жағынан жан-жақты қаруланған қаламгер ғана  шындықты 
шырылдатып, ақиқатты айқайлап айта алады. 

Жалпы кез-келген әдеби шығармадан шынайылық, оқиғаны, суреттеудегі 
дәлдік белгілері көрініп тұруға тиіс. Автордың мақсат-мұраты да осы бағытта 
айқындалады. Шындықсыз шын әдебиеттің рухани құндылық дәрежесіне көтеріле 
алмайтынын ұмытпау жауапкершілік салмағын әрқашан арттыра түседі. Осы 
қырынан қарағанда Қайнекей ақын балладалары жанрға тән сыр-сипатымен ғана 
емес, ақиқатты айтуға деген ашық көзқарасымен де ерекшеленіп тұрады.  

Қайнекей ақынның поэзиялық шығармаларының басты ерекшелігі азаматтық 
үнінің басымдылығында екен. Барша бұқара халыққа, көркем әдебиетке қажеті де 
осы емес пе? Белгілі ғалым Жанғара Дәдебаев бұл жөнінде ұмытуға болмайтындай 
ұлағатты пікірін айтқан. 

«Көркем әдебиет – халық өмірінің жанды суреті. Халықтың тағдыры мен 
талайы, тұрмыс-тіршілігі, өшкені мен жанғаны, өлгені мен тірілгені, өскені мен 
өнгені – бәрінің де сыр мен жырға айналған бейнесі мен елесі оның әдебиетінде 
жасалады» [6, 259 б.].  

Иә, жыр мен сыр. Екеуін бір – бірінен  бөлектеп, ажыратып қарау мүмкін емес 
әрі қатты қиянат болар. Жырсыз жалпақ елге, талғамы жоғары күллі оқырманға 
сырын жеткізу ақынға қиын, әрине. Әрі қарай пікірімізді қоздатып, көбейте түссек, 
жүрек сырын шерту нәтижесінде өмірге өлең келеді. Ақын ағынан жарылып, ақиқат 
тұрғысынан асқақ  дауыспен айтқанда ғана әдебиет сүйер қауымды өзіне қарай 
елеңдетеді. Шыншыл, реалистік бағыттағы туындылар әрқашан ерекшеленіп тұрады 
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әрі жоғары бағаға лайық десек, бұл жағынан Қ. Жармағанбетовтың жолы болғанына 
көзіміз толық жетті.  

Ақын оқиғалы жырларды қазақ әдебиетіне берік орнықтырды. Өзі осы 
жанрдың қалыптастырушысы ретінде ғана емес, шын мәніндегі шебер ақыны 
есебінде де кеңінен танылды. Лирикалық өлеңдері де алуан тақырыптарды 
қамтуымен, орамды ойларымен ерекшеленеді. Ақынның балладалары мен 
өлеңдеріндегі авторлық шешім шынайы, берік әрі қоғамдық көзқарасқа негізделуімен 
нанымды көрінеді. Бұрылуға, жалтақтауға мұрша бермейді. Әруақыт ақиқат жолына 
меңзеп, бастап отырады.  

Поэзиялық туындылардың идеялық-көркемдік дәрежесі негізгі кәсіби 
шеберлік талаптарына сай, жоғары. Лиризмнің тұнығынан, тереңінен нәрленуге, 
рухани ләззатынан күш-қуат жинап әлденуге мүмкіндік мол. Қайнекей 
Жармағанбетовтың оқиғалы өлеңдері мен лирикалық жырлары қазақ поэзиясының 
тақырыпты таңдап, ашудан, мазмұн-мағынасын байыта түсіп, идеялық-көркемдікке 
қолжеткізуден жан-жақты кемелденген дәуірінің пісіп, жетілген жемісі.  

Өміршең өлең жүрек төрінен жоғалмайды, ешқашан өлмейді. Дүниеден өткен 
ақынның екінші ғұмыры іспетті туындылар танымдық, тағлымдық қасиеттерін тағы 
да таныта беретін болады. Әдебиет адамзат, ұрпақ тәрбиесі, мүддесі үшін ылғи қажет 
деп есептесек, Қайнекей поэзиясы азаматтық үлкен үнімен парасат тұғырынан төмен 
түспейді. Жыры өлмеген ақынның рухы әрқашан оқырманмен, халықпен бірге 
жасамақ. 
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Каримсакова Б.А. 
ИСТИННЫЙ МАСТЕР БАЛЛАДЫ 

Определены исключительно важная роль и своеобразное место  
К.Жармаганбетова в развитии и становлении национальной литературы, казахской 
поэзии, в том числе формирование и развитие жанра баллады в 50-60 года ХХ века. 

Билы полностью исследовано наследия Кайнекея Жармаганбетова, изучены и 
анализированы высказывания и мнения критиков творчества литератора. Основными 
направлениями был теоретические позиции литературоведения. При  изучении 
литературного наследия К.Жармаганбетова, выявлены новые приемы и литературные 
методы, особенности сатира и сюжетной лирики поэта. 

Мастерство писателя состояла в том,что он сумел овладеть всей стихией 
языка, выбрать из нее все живое и соединить в своих произведениях. 

Ключевые слова: K.Жармаганбетов, баллада, казахская литература, теория        
литературы, литературовед, ученый, критик, природный талант, актуальные 
проблемы литературы.  
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Karimsakova B.A.  
TRUE BALLAD MASTER 

The role of Kanekei Zharmagambetov, who made a significant contribution to the 
development of national literature in the twentieth century and a significant contribution to 
the formation of Kazakh poetry, including the ballad genre is great.  

The large-scale literary heritage behind the whole literary heritage of 
K.Zharamagambetov was fully covered, and the the criticisms from literary critics were 
weighted and scrutinized.  The theoretical principles of literary criticism were used as the 
main directions.  

A comprehensive analysis of the writer's ability to work in the field of spelling 
words, spiritual beauty and constant refinement was carried out, and the creative talent of 
the writer was revealed and manifested in many ways. 

Key words: K. Zharmaganbetov, ballad, kazakh literature, literary theory, literary 
critic, scholar, critic, natural talent, current problems of literature. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДРЕСАЦИИ ТОВАРНОГО 

ЗНАКА КОНФЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация. В статье представлены казахстанские, российские, украинские 

коммерческие наименования конфет. С лингвистической точки зрения существуют 
различные способы адресации, указывающие на вкус продукта, направленность на 
определенный сегмент целевой аудитории: родовая стратегия, аффективная 
стратегия, стратегия преимущества, позиционирования, «резонанс», внутреннего 
драматизма марки. Современный адресат многофункционален, на что указывает 
многообразие товарного знака конфетной продукции. 

Ключевые слова: товарный знак, адресация товарного имени, номинация, 
рекламная стратегия. 

 
Лингвистический интерес к проблемам нейминга словесного товарного знака 

(СТЗ) остается неизменным вследствие того, что в 21 веке особенно активно 
развивается именно этот пласт онимических единиц. Цель исследования состоит в 
рассмотрении способа отражения в современных СТЗ: взаимосвязи языка и 
культуры, связи имен собственных и наименования товара, принципов продвижения 
продукции, а также в  установлении и конкретизации  посредством наименования 
кондитерской продукции целевой аудитории потребителей конфет.  

Товарный знак выполняет целый ряд функций. Среди них: отличительная, 
идентификационная (информационная), индивидуализирующая, рекламная, 
гарантирующая (качественная), охранная и некоторые другие. СТЗ подчеркивает 
индивидуальность товара и его производителя. В товарном имени, в свою очередь, 
заложены рациональный и эмоциональный компоненты, значимые для потребителей 
в рекламной коммуникации [1, с. 187]. 

«Конфетный этикет» - художественно-оформленная обертка кондитерских 
товаров, представляет собой комбинированный товарный знак, в котором 
сочетаются, как правило, вербальные и визуальные компоненты [2, с. 175]. 
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Объектом данного исследования послужили товарные знаки современных 
казахстанских, российских, украинских конфет. Обращение к данной теме вызвано 
тем, что конфеты являются товаром, одинаково востребованным всеми группами 
населения: гендерными, возрастными, территориальными, этническими, 
имущественными и др. Дополнительный интерес для исследователя создает 
полиязычие словесных товарных знаков, так как, наряду с товарными знаками 
продукции, ориентированной на «внутреннего потребителя», а потому 
использующими преимущественно средства государственного языка (соответственно 
казахского, украинского, русского), существует стремление предложить свой товар 
за пределами страны-производителя. В этом случае также возникает необходимость 
определения будущего потребителя: любителя старых советских СТЗ, 
любознательного человека, стремящегося узнать особенности истории, географии и 
культуры страны-производителя, ценителя совместного творческого поиска 
кондитеров и мастеров нейминга. Эти тенденции (интерпретация названий конфет 
советского периода, этнокультурная тематика и новые бренды и бренды-
окказионализмы) активно используются в рекламных целях.  

Задача номинатора выразить ценность имени, отражающего определённый 
образ, идею, стиль жизни и т.д. Зачастую, покупатель выступает в роли потребителя 
с  характерным для него поведением,  ищущего в названии товара определенные 
ассоциации, добавочные ценности, приравнивая свои потребности, нужды. Когда все 
это находится в гармонии, осуществляется покупка товара. В стратегии 
позиционирования главное не продажа товара, а продажа марки, вызывающей 
доверие, имеющей цену на рынке [3, c. 67]. Вследствие этого важно также расширять 
товарный спектр за счет упаковки, качества, дизайна, что требует, в свою очередь, 
новых имен продукции под одной компании. У них больше преимуществ 
конкурировать благодаря популярности бренда производителя. [4, c. 92]. 

Ценность выбранного имени предопределяет мотивацию покупки некоторой 
части целевой аудитории. Сложность исследования заключается в том, что найти 
соотношение между номинацией продукта, сегментом покупателя и видом или 
маркой продукции с позиций маркетинговых исследований трудоемко. Можно 
предположить, что удачное название привлечет и обеспечит повышение продажи 
продукции. Особенно, когда речь идет о кондитерских изделиях, так как это самый 
«сладкий», эмоционально воспринимаемый товарный ассортимент, обязывающий 
привлекать ярким и креативным именем и дизайном [5, c. 323].  

Анализ СТЗ конфет с точки зрения адресации товарного имени позволил 
систематизировать названия и мотивы, раскрывающиеся в следующих 
креолизированных текстах конкретных конфетных этикеток продукции, 
представленной в торговой сети города Уральска.  

Конфеты всегда пользуются большим спросом у населения, это любовь к 
сладкому, наслаждение вкусом, в связи с этим, современные  бренды содержат 
информацию об ее ингредиентах и вкусе. Соответственно кондитерские 
производства заостряют внимание адресата на данных характеристиках. Например, в 
центре креолизированного текста СТЗ располагается название конфеты «Аленка», 
далее следует описание вкуса «Молочный», «С фундуком и арахисом», «с молочно-
злаковой начинкой».  Описание вкуса многоярусно: 1. сорт – «Очень молочный 
шоколад» 2. серия – «Любимые десерты» 3. Разновидность вкуса – Молочный 
шоколад со вкусом капучино. Ностальгия по детству – серьезный мотив адресации, 
так как каждый покупатель ищет нотки, знакомые с детства, следовательно, названия 
советского периода продолжают функционировать.  В основном, это фабрики 
постсоветского пространства «РОТФРОНТ», «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» и их 
брендовые «детища» «Мишка косолапый», «Гусиные лапки» (производившиеся еще 
до 1917 г.), «Цитрон», «Кис-кис», «Кара-кум» и т.д. Эти рекламные имена являются 
символами того времени. В дальнейшем наблюдается корреляция названия-
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оригинала с названием - «клоном», сохраняющая семантическое соответствие с 
первоисточником, что обеспечивает его узнаваемость. Например, аналогами 
названий «Мишка косолапый» являются «Мишка на Севере», «Мишка», «Русский 
Мишка», «Мишка-топтыжка», «Мишка-торопыжка», «Мишки в лесу», «Мишкин 
поцелуй», «Маша и Медведь» и даже «Брат с Севера приехал» (рис. 1). Следует 
отметить, что наблюдается появление окказиональных наименований, обозначающих 
конкретный вкус и симпатизирующих адресату креативной формой: «Шоколапки», 
«Эклерис», «Вкусняшка», «Мармеландия», «Халвянка», «ХалваЛюкс» и т.д. 

 
 

Рисунок 1 – Конфеты «Брат с Севера приехал» 
  
В связи с активизацией пропаганды перехода  на здоровое  питание, активно 

позиционируют «полезные» сладости: конфеты «ЭКО ботаника» - со вкусом 
«зеленый чай + витамины». Отсюда следует, что время и общество требует 
определенных рекламных стратегий. Лингвист Пирогова Ю.К. говорит о 
существовании двух типов рекламных стратегий: рационалистическая и 
проекционная; которые в свою очередь подразделяются на виды [6, с. 9]. В сфере 
кондитерского нейминга в основном представлены стратегии рационалистические и 
их виды: родовая стратегия: «Лимонные», «Апельсин», «Вишня»; стратегия 
преимущества: «Очень молочный шоколад»; стратегии уникального торгового 
предложения: «Курага Петровна», «Шокобарокко» и стратегии позиционирования на 
определенную целевую аудиторию.  

1. Детской аудитории характерна номинация, связанная со сказочными 
героями:  «Красная шапочка», «Лебедушка», «Дюймовочка», среди данных названий 
доминирует зооморфный код: «Жуки-пауки», «Буревестник», «Петушок-золотой 
гребешок»; повторяющиеся, рифмованные слова «Бұл - Бұл», «Гуси-Гуси», «Кис-
Мяу», «Га-Га-Га», лексика с оценочными суффиксами:, «Апельсинки для Иринки», 
«Вишенки для Мишеньки», «Киска – Ириска»; названия с использованием аллюзий: 
«Ромео», «Нур», «Тайна Буратино». 

2. Для взрослой аудитории возможен любовный мотив: «Джульетта», 
«Сердцеедка», «Муза», «Айсұлу», «Amore», «Лира», «Поцелуй Ромео», 
«Комплимент»; отражение алкогольного ассортимента: «Рябиновый ликер», 
«Клюквенный ликер», «Марципан с коньяком»; ретрообразы: «Старинная открытка», 
«Passion», «Премьера года», «Сладкие истории».  

3. Конфеты широкой адресации, в СТЗ которых содержится  высшая 
оценка: «Рахат», «Фруктовое наслаждение», «Престиж», «Премьера года», 
«Столичная любимая», «Царская коллекция», «Королевский шарм», «Королевский 
шедевр» и т.д.  
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Проекционные стратегии направлены на эмоциональную сферу. Они делятся 
на следующие виды: стратегия «резонанс», обладающая сильными ассоциациями и 
представляющая некую символичность. Сюда относятся имена, отражающие 
национальные и культурные особенности: «Русь Есенинская», «Сувенир из Рязани», 
«Сказки Пушкина», «Москвичка», «Тройка», «Столичные», «Астана», 
«Харьковчанка», «Отырар», «Алатау». Среди российского ассортимента имеется 
«Сословный шоколад» - «Царский», «Архиерейский», «Адмиралтейские», 
«Композиторский», «Крестьянский» [7, с. 37]. Новшеством казахстанского 
ассортимента (а именно в городе Атырау) стала леденцовая коробочка «Монпасье» с 
различными казахскими родовыми наименованиями  - ностальгия по советскому 
времени (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Леденцовая коробочка «Монпасье»                            

 
История «Монпасье» связана еще с дореволюционной Россией. Своим 

необычным именем конфеты обязаны героине романов знаменитого Дюма – 
герцогине де Монпансье. Так с легкой руки известного писателя появилось новое 
кондитерское изделие [8, с. 87].  В настоящее время леденцы отчасти утратили 
былую популярность. В основном причиной этому стал состав продукта 
(ароматизаторы). Тем не менее, некоторые иногда все-таки обращают внимание на 
сладкие «ледяшки», пытаясь с их помощью вспомнить о далеком счастливом детстве. 
Их выпускают фабрики России, импортирующие продукцию в страны СНГ, о чем 
свидетельствует факт: производство города Армавир  леденцов «Монпасье» с 
родовыми названиями. Все началось в 2016 году, когда российская фабрика стала 
выпускать именные печенья. После чего с учетом сохранения в исторической памяти 
казахов деления на родовые группы  и гордости принадлежностью к  гордится тому 
или иному роду, в Казахстане появилось монпасье с названиями казахских родов, о 
чем сообщила 3 июня 2019 году в газете «Мой город» журналист Лина Ойлова в 
статье  «Леденцы для адайцев и шеркешев продают в Атырау», сообщающая об этих  
конфетах  и их нарастающей популярности.  

Немного предыстории о казахских этнонимах Адай и Шеркеш. В 
родословной (шежире) адай, шеркеш, ысык и тд. входят в одну из ветвей младшего 
жуза – Байулы. Адай, по определению шежире, это один из крупных родов. По 
мнению Бернштама: "...в конце V века племена Гаогюй оказались разбитыми на две 
части, причем одна часть Жужанским каганом Дэулунем и Ногай-ханом была 
вытеснена в степи Казахстана...". Существует много версий по поводу 
происхождения, можно предположить, что именно эта часть и оказалась родом Баегу, 
а уже на казахской земле в составе этого Баегу (мы отождествляем Баегу с Байулы 
Младшего жуза) оказался и род Адйе, в котором мы также усматриваем предков 
современных адайцев. Взгляд Н.А. Аристова совпал с мнением С.Аманжолова: "Имя 
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это мне кажется, тождественным с адай, байулынским родом малой орды".В 
тюркских языках слово адай и похожие звуковые варианты имеют массу значений. 
Например, в алт. кроме значения ата `дед`, имеются еще: odoi 1) старший из 
родственников; 2) зрачок глаз; в телеутском языке: аду - почтение, уважение, в як.: 
агдай (о человеке) `иметь широкие плечи, развитое туловище и длинные ноги`; Уодаi 
`длинноногий, великорослый`. Остается предполагать, исходя из исторических 
фактов, что адайцы не аборигены этого края, а пришельцы из степей Монголии или 
окрестностей Алтая, в известной степени смешавшиеся с другими тюркскими 
племенами и народами. 

Род «Шеркеш» тоже входил в данную группу «Байулы». Сведения из 
источников по данному роду достаточно противоречивы, где-то черкесы называют 
себя косогами, а вблизи города Рыльск – казахами. Следовательно, в союзе тюркских 
родов или племен издавна существовал род под названием Черкес. К примеру, 
правый приток реки Катунь, впадающей в Обь, называется Черкиш. Эти 
доказательства свидетельствуют в пользу того, что черкеш и киргиз – имена одного и 
того же племени. Шежире гласит: шеркес и керкеш родственные, последние остались 
около страны Китайцев. Несмотря на то, что это легенда, возможно доля истины в 
ней имеется, ибо схожие имена родов и племен черкесов на Кавказе и племен 
шеркесов в составе Младшего жуза казахского народа присутствуют среди других 
тюркских народов. Например, сäргäччi – название рода в бывшем третьем 
Жехсогонском наслеге. Этимология « Шеркеш» синонимична в разных языках. В 
языке османских турков: сäркäш – смелый, самовольный; бунтарь, в якутском языке: 
чäргäс – смелый, резвый; настороженный, у башкир: сэркэш – драчун. Наблюдается 
связь названия реки и этнонима. В казахском языке есть слово шэлкес, подходящее и 
по звуковому составу, и по значению к слову шеркес, с разницей соответствия звуков 
р~л, присущей тюркским языкам. Все это и многие другие факты нельзя считать 
случайным совпадением. Ибо "языковое единство тюркских народов и их родство 
между собой – реальность" [9, с. 76]. 

В Атырау родовые знаки казахов, означающие принадлежность к тому или 
иному ру, можно увидеть всюду: на домах, машинах, на одежде и аксессуарах. Что 
самое удивительное, распространение получили имена родов, населяющие 
территорию Атырауской области, такие «Адай», «Шеркеш», «Ысык», «Бериш» и т.д. 
Эти оригинальные, необычные названия символизируют казахскую культуру, 
ценности, принадлежность к тому или иному роду.  Зачастую, в ходе застолий, во 
время чайных церемоний, незнакомым людям разных родов, есть о чем поговорить. 
Особой популярностью пользуются конфеты с надписью "Шеркеш", "Жайык", так 
как в основном в Атырау проживают горожане этих сословий. 

Мотив патриотизма присутствует в топонимах: «Алатау», «Астана», 
«Жайык», «Сувенир из Рязани», «Ясная поляна», «Херсонский сувенир», Причем в 
2014 году  Новосибирская фабрика произвела партию конфет «Крым  - а ну-ка 
отбери!» [10, с. 115].  

Эмоциональное вовлечение потребителя с помощью юмора, интересного 
сюжетного хода, языковой игры и подобных приемов реализует аффективная 
стратегия. Эпатажные, неожиданные номинации конфетной продукции: «Ёжкин 
кот», «Бурена-Матрена». Словесный товарный знак кондитерской фабрики «АтАг 
Шексна» представлен креативными названиями: «Укус женщины», «Слеза 
мужчины», «Хохотушка Маша», «Заводная теща» и т.д. Первоисточники данной 
номинации содержатся в фольклорной рекламной традиции, характерной 
ироничностью и обращением к публике.  

Стратегия внутреннего драматизма марки - товар доминирует над рекламой, 
реализующийся в персонифицированных товарных марках: «Тоффи оригинал с 
начинкой», «Очумелая клубничка», «Жувинка», «Жевастик», «Дракошка» [11, с. 
280].  
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Смешанные типы стратегий включают рациональную информацию и 
игровые элементы. Так, конфетный ассортимент фабрики «Озерский сувенир» 
включает серии «Ореховичей» («Орех Сергеевич Грецкий», «Арахис Антонович», 
«Кешью Глебович», «Миндаль Иванович», «Фундук Петрович») и из 
«Фруктовичей»: «Ананас Денисович», «Изюм Васильевич», «Инжир Кириллович», 
«Персик Александрович», «Чернослив Михайлович», «Финик Тимофеевич», «Вишня 
Владимировна», «Курага Петровна».  

Проанализированный материал ассортимента конфет в количестве 435 
единиц, определил следующие группы мотивов: «семейные ценности», «праздник», 
«романтика», «дворянские ценности», «советский стиль», «молодежный стиль», «для 
детей», «европейский дизайн». Семейная тенденция в наименованиях конфет 
способствует широкому потреблению, так как предназначаются для всей семьи, в 
чем собственно заключается успех и известность продукции, как «Аленка», «Рахат», 
«Курага Петровна», «Айсулу», «Золотой рачок», «Буренка», «Коровка», «Адай», 
«Ысык», «Шеркеш». В результате чего, наблюдается популяризация данных 
«топовых» марок, учет вкусов домочадцев, создающий определенные семейные 
традиции. Направление «Праздник» представлен обилием красок, ярких, броских, 
«кричащих». Продукция этого направления достаточно активно используется в 
розничной торговле. Сладкий «презент» многих производителей, отличившаяся 
необычным дизайном, стилем, является трендовой, эффектной. «Романтика» как 
кстати, среди серой повседневности, бессмертная тема для нейминга. Нотки интриги 
и таинственности для придания эстетики, элегантности упаковке (этикетки), 
гармонично сольются в позитивном настрое дарящего. К этой утонченной теме 
можно отнести следующие прагматонимы: «Caprice», «Renome», «Truffle», «Nikole», 
«Ромео», «Жемчужина Клеопатры», «Арман», «Серцеедка», «Романс», «Муза», 
«Асем», «Symphony», «Лира», «Magic», «Amore». «Дворянские ценности» - 
продукция высшего класса, премиум-класса и по качеству и по сорту, 
заслуживающая высокого спроса, статуса бренда, создающая «хитовый» образ у 
покупателей. «Triumph», «Truffle elite»,  «Графиня Вишенка», «Qzera», «Королевский 
шарм»,  «Bomond», «Шеридан», «Премьера года», «Toffee Premio», «Toffee original», 
«Toffee de luxe», «Престиж». «Советский стиль» всеми узнаваемый, увековеченный 
большой популярностью, преданный и неизменяемый своим традициям качества и 
отменного вкуса, знакомый с детства: «Цитрон», «Мишка косолапый», «Раковые 
шейки», «Школьные», «Каракум», «Тузик», «Умка», «Мореход» и другие. 
«Молодежный стиль» достаточно новый, возрастной (25-27 лет), для определенного 
круга адресата. Для этой группы характерно разнообразие батончиков, мармеладок, 
леденцов «Монпасье» с родовыми названиями: «Жайык», «Бериш», «Адай»; 
«Жувиленд», «Фрутобанда», «Взлетная», «Стиль», «Ну-ка отними!», «Mega drive», 
«Sweet heart», «Sweet travel», «Maybe», «Only you», «Батонио» т.д. Имена 
акцентируются на эмоциях, настроении, стиле жизни и поведении данной возрастной 
группы. «Детский» мотив для самых юных потребителей завораживает 
креолизированным текстом цветных оберток с героями мультфильмов, сказок, 
рассказов, необычной формой с элементами наклеек, игрушек, пазлов и т.д. При этом 
потребитель придерживается безопасности товара, так как адресат – дети. Например, 
«FrutoBanda», «Жувиленд», «Балапан», «Мишутка», «Га-га-га», «Му-му», «Кис-
Мяу», «Зайка», «Бұл-бұл», «Сказка», «Терем-теремок», «Бубенчики» и т.д.  
«Европейский дизайн» - редко используемая номинация, воплощающая в себе 
здоровье и благополучие. К примеру, «Парижанка», «Парижская весна», «Shantie», 
«Nicol», «Mirel».  

Исследуемые единицы взяты из числа СТЗ фабрик Казахстана («Рахат», 
Украины («АВК», «Харьковчанка») и России («Красный Октябрь», «Озерский 
сувенир»). В СТЗ продукции фабрики «Рахат» доминирует мотив «Романтика» - 35%, 
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срединную позицию составил мотив «Для детей» - 29%, минимальный процент 
представлен группой «Праздник» - 1%.  

Позиционирование СТЗ фабрик Украины «АВК» и «Харьковчанка» 
определило доминантой группу «Для детей» - 33%, средний процент у «Европейский 
дизайн» - 22 % и наименьшая группа «Молодежный стиль» составила 2%. СТЗ 
российской продукции фабрик «Красный Октябрь», «Озерский сувенир», «Армавир» 
выявлено: наибольший уровень выявлен у мотива «Советский стиль» - 37%, средний 
- «Для детей» - 23%, мало употребляемый «Европейский дизайн» - отмечен только у 
3% словесных знаков. 

Проведенный статистический анализ дает основания полагать, что выбор 
верной стратегии адресации товара, разработка безупречного позиционирования 
прагматонима обеспечит конкурентные преимущества марки производителя.   

Анализ названий конфет показал, что современный адресат 
многофункционален, о чем красноречиво свидетельствует многообразие товарных 
марок, создаваемых в основном на русском языке и отражающих реалии казахской 
культуры. Большая часть продукции предназначена для самой широкой целевой 
аудитории и в соответствии с рационалистическими стратегиями рекламирования 
характеризует вкус продукта. Активно используются также и проекционные 
стратегии, построенные на информации эмоционального характера и отражающие 
ценностные ориентиры адресата.  
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Донскова Г.А., Альмуканова Л.С. 
ТАУАР ТАҢБАСЫН АДРЕСТЕУ КӘМПИТ ӨНІМДЕРІН ТІЛДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Қазақстандық, ресейлік, украиналық коммерциялық атауын ұсынылуға 

мақалада кәмпит. Лингвистикалық көзқарас әртүрлі тәсілдері бар өнімді белгілі бір 
мақсатты аудиторияның сегменті бағытын көрсететін адрестеу дәмі бар: стратегия, 
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аффективтық стратегия, рулық артықшылықты, ішкі драматизмді позициялауды 
стратегиясы, "резонанс" маркалы. Тауар таңбасын, ол үшін әртүрлі кәмпит өнімдерін 
заманауи адресат көп қызметті көрсетеді. 

Тірек сөздер: тауар таңбасы, атын, атау, тауар бағыттау жарнама стратегиясы. 
Donscova G.A., Almukanova L.S. 

LINGUISTIC FEATURES OF ADDRESSING OF THE TRADEMARK OF CANDY 
PRODUCTS 

The Kazakhstan, Russian, Ukrainian commercial names of candies are presented 
in article. From the linguistic point of view there are various ways of addressing indicating 
taste of a product, orientation on a certain segment of target audience: patrimonial strategy, 
affective strategy, strategy of advantage, positioning, "resonance", internal dramatic nature 
of the brand. The modern addressee is multipurpose what he points variety of the trademark 
of candy products to. 

Key words: trademark, addressing of a commodity name, nomination, advertizing 
strategy. 
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ХІХ ҒАСЫРДА ҚАЗАҚТАРДЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨМІРІНДЕ ТҰЗДЫҢ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ  

  
Аңдатпа. Мақалада тарихи деректер мен әдебиеттер негізінде ХІХ 

ғасырдағы қазақтардың шаруашылық өміріндегі тұзды пайдаланудың маңызы 
қарастырылған. Мал шаруашылығындағы, балық шаруашылығындағы және тері 
өңдеу кәсіпшіліктеріндегі тұздың кеңінен қолданылуы жазылған. Мақала ХІХ 
ғасырдың аяғында Қазақстан империя үшін тұз өндіру көзі болып есептелінді және 
бұл ұзақ уақытқа созылғанын анықтап бергендігі туралы тұжырым жасайды.  

Тірек сөздер: қазақтар, тұз, тұз кәсіпшілігі, мал шаруашылығы, балық 
шаруашылығы, тері өңдеу, азық. 

 
ХІХ ғасырда Қазақстанның көптеген өңірлерінде негізгі мал 

шаруашылығымен қатар, тұз кәсіпшілігі қосалқы дамыды. Географиялық орналасуы, 
халықтың құрамы мен экономикалық ерекшеліктер Батыс Қазақстан аумағында тұз 
кәсіпшілігінің дамуына айтарлықтай әсер етті.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында 
өткен тарихымызды қайта зерттеудің қажеттігін айтып, соңында «өткенін мақтан тұтып, 
бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты 
болуының кепілі» деп қорытындылаған болатын. Демек, өңіріміздегі тұз кәсіпшілігінің 
пайда болуы, даму барысы, қолданылуы да жан-жақты зерттеуді, тарихи құжаттар мен 
деректерді қайта қарап, нақты саралауларды қажет ететін өзекті мәселе. 

Алғаш рет көшпенді қазақ өміріндегі тұзды көлдер мен тұздың маңызы 
туралы атақты саяхатшы әрі зерттеуші П.С. Паллас жазып қалдырған болатын. Ол 
қазақтар мен қалмақтардың тұз қолдану арқылы тері өңдеу үрдісін салыстырып, тері 
өңдеудің түрлі әдістеріне назар аударған [1]. Бұл туралы сондай ақ, К.Дебу «Выделка 
шкур» [2], Э.А. Масановтың [3] еңбектерінде де келтірілген. ХІХ ғасырда П.И. 
Рычковтың «Топография Оренбургская» [4], Н.Бородиннің «Уральские казахи и их 
рыболовства» [5], атауларымен жарық көрген еңбектер қазақ даласындағы  тұз ісі 
туралы мәліметтерді жинақтап,  тұздың  қорлары мен аталмыш саланың  
экономикалық тиімділігі, күнделікті тұрмыста қолданылуы сияқты мәселелерді 
қарастырды.  

ХІХ ғасырда Батыс Қазақстан материалдық өндіріс әртүрлі деңгейде біркелкі 
емес дамыды. Ресеймен шекаралас аудандардың ғана өндірісі экономикалық 
жағынан жоғары деңгейде сұранысқа ие болды. Сондықтан бұл аймақтарда 
кәсіпшіліктердің, одан шыққан өнімдердің алуан түрі болды. Батыс Қазақстанда бұл 
жағдай Орынбор губерниясы мен Орал облысына тән болды, ал Маңғышлақ пен 
Бөкей Ордасында салыстырмалы түрде кәсіптер төмен деңгейде болды. Осылайша 
кәсіпшіліктердің мамандануы мен құрылымына  ең алдымен географиялық орналасу 
факторы әсер етті. 

Аймақтарда кең таралған кез-келген кәсіпшілік тұрғылықты халықтың 
негізгі шаруашылығымен тығыз байланыста дамыды. Ең негізгі шаруашылықтар, 
әрине, мал шаруашылығы, жер өңдеу және балық шаруашылықтары. Қалған ірілі-
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ұсақты кәсіптер осы негізгі кәсіптерден тарап отырды. Кәсіпшіліктердегі 
жұмысшылардың этникалық құрамы әртүрлі болды. Бұл алдымен өңірдің Азия мен 
Еуропаның қиылысында орналасуымен тығыз байланысты. Батыс Қазақстандағы 
кәсіптер негізінен атадан балаға мұра болып келе жатырған дәстүрлі кәсіптер еді. 
Алайда отарлау саясатының орыс батырақтарын көшіріп әкелуі белсенді жүргізілген 
тұста өңірде жаңа кәсіп түрлері пайда бола бастады. Жаңа кәсіп түрлері жергілікті 
халықтың дәстүріне, ұлттық ерекшелігіне, шикізат көзінің көлеміне, географиялық 
орналасуына орай әркелкі қалыптасты. 

Батыс Қазақстан территориясында қазақ пен орыстан басқа бірнеше ұлт 
өкілдері өмір сүрді. Кәсіпшіліктердің де ішінде тек ұлттық сипатқа ғана тән түрлері 
болды. Мәселен, жер өңдеу мен егін салу ісімен орыстар, бау бақша салумен 
украиндер, түбіт тоқумен орынборлық казак әйелдер, балық және тұз 
кәсіпшіліктерімен негізінен қазақтар мен қалмақтар айналысты. 

Қазақстандық зерттеушілер Батыс Қазақстан және Бөкей Ордасы аумағында 
тұздың күнделікті мал шаруашылығы, балық және тері өңдеу кәсіпшіліктерінде 
кеңінен қолданылғанын жазған.  

Қазақстан халықтың шаруашылық-экономикалық өміріне әсер ететін тұзды 
көлдерге өте бай болды. Қазақтар мал санын көбейтіп, етті әрі сүтті, майлы өнім алу 
үшін мал азығына тұз қосып беріп отырған. Бұны, әсіресе, жадау, әлсіз ірі-қара ас 
қорыту үшін қажет етті.  Тұздың дәмін алған мал шөліркеп суды көп ішеді, осылайша 
мал қоңдана түсті. Тұзды көлдер көп шоғырланған оңтүстік аудандарда мал басының 
қырылуы, аурудан өлуі сиреді. Бұл жерлердегі ас тұзының көп болуы  қазақтар 
«жұмыр құрт» атаған мал ауруынан сақтады. Зерттеулер бойынша мал 
шаруашылығында тұздың қолданылуы мал басының көбейіп, жүнінің жұмсақ, 
сапалы болуына да әсер еткен. Сондықтан да тұз қазақ халқы үшін тағам ғана емес, 
мал шаруашылығы үшін де үлкен қажеттілік болды. Алайда, қазақтар мен 
қалмақтарға үкімет тұзды тек асқа пайдалануға аз мөлшерде рұқсат етті [6, с. 4]. 

Мал азығына қосатын тұзды алу үшін қазақтарға қазынаға жатпайтын тұзды 
көлдерді қолдануға рұқсат берілді.  Бұндай өзендердегі тұздың құнарлылығы шамалы 
болса да, қазақтарға тегін берілуіне қарсы болғандар қатары көбейді. Астрахандық 
тұз өндірушілер бір емес бірнеше мәрте өмір сүру көзі болып табылатын малдары 
үшін қазақтардың тұзды сатып алатынын ойлап, пұлға айналдырғысы келіп, 
екіншілері қазақтар үшін тегін тұз беруді мүлдем тоқтатуларын сұраса да, үкімет 
үшін бұл тиімсіз ұсыныс болды. Себебі үкімет малымен салық төлеп отырған 
қазақтардың төл саны азайса салық төлеуге қиналатынын біліп, өздерінің пайда 
есебімен мұндай кірістен айырылып қалмауды ойлап, ұсыныстардан бас тартып, кез-
келген бірінші қажетті азық-түлікті монополиядан босатты [1, с. 91]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сурет – 1 Тұз өндірушілер [7, с. 134]. 
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ХІХ ғасырда Еділ мен Жайық бойында балық шаруашылығының кеңдеп 

қанат жаюы, тұзға деген қажеттілікті тудырды. Балық тұздау үшін ұсақ астрахандық 
тұз пайдаланылды. Жылдың жылы маусымдарында тұзды көп қолданған. Бір пұт 
балық тұздауға 10-15 фунт тұз жұмсалды. Қызыл балықты арнайы тұздықтан 
алғаннан кейін, оны тағы да тұздап, түрлері бойынша бөліп тұздыққа салған. Негізгі 
балықтан қалған тұздықты қалған кішкентай балықтарды тұздауға пайдаланды. 
Балық өндірушілер балықты танымал фирмалар үшін сатып, тапсырыс бойынша 
алдын ала балық пен уылдырықты тұздау мөлшерін келісіп алып отырған. Әсіресе, 
уылдырыққа деген сұраныс жылдан жылға артып отырды. Сәйкесінше тұзға деген 
қажеттілікте өсті.  

Әр балыққа қанша минерал кететіні төмендегі 1-кестеде көрсетілген. 
Балықтың түрлеріне қарай белгілі бір мөлшерде тұздалды.  

 
Кесте 1 – Балықтың әр түріне орай тұздауға кететін тұздың мөлшері (пұтпен, 

фунтпен (1 пұтта 40 фунт, орыс өлшем жүйесіндегі ескі өлшем бірлік) [1, с. 93] 
Балықтың түрі 1812 жыл 1856 жыл 1875 жыл 

Қортпа балық (белуга) 24 фунт 1 пұт 1 пұт 
Қызыл балық 16-18 пұт 1 пұт 1 пұт 
1 пұт жайын 25 фунт  1 пұт 
100  пұт  уылдырық 20 пұт  18 фунт 
1000 дана сазан 65 пұт  32 пұт 
1000 дана шортан   25 пұт 

 
 Берілген кестеде көрсетілгендей балықтың әр түріне қарай, тұздау көлемі де 

әр қалай өзгеріп отырған. Бір ғана қорытпа балық түріне тұздық  үшін 24 фундтан 1 
пұтқа дейін тұз пайдаланған. 1875 жылы 1000 дана сазанға 32  пұттан артық тұз 
жұмсаса, 1000 дана шортанды 25 пұт тұзбен тұздаған. 

Балықты көбіне аулаған жерлерінде тұздай берген. Балықты теңізден 
аулайтын балықшылар тұздауды ашық теңізде жүзеге асырған. Көз мөлшерімен 
шамамен тұздап жүрген, кейін бұлай тұздаудан балық сасып, бұзылып кеткен. Балық 
сасыған жағдайларда Каспий теңізінің балықшылары балықты арнайы ыдысқа салып, 
қайта суға түсіріп, балықтың иісі кеткенше әбден тазартып, қайта тұздап кәдеге 
жаратқан.  

Балықты сату және тасымалдау кезінде жолдың жақындығы мен 
қашықтығына қарай балықтың сасымауы үшін тұздау мөлшері де сәйкесінше өзгеріп 
отырды. Осылайша ХІХ ғасырдың 70-жылдарында тұзға деген сұраныстың артуы, 
тұз өндірудің өсуіне әкелді. [6, с. 465]. 

Орал казактары әскері кеңсесінің жеткізуінше, балықты тұздаудың жылдық 
мөлшері 275 000 пұтты құраған. Сондай ақ, император  ІІ Александр Астраханға 
келген кезде, балық тұздауға қанша тұз қажет деген сұрағына, астрахандік көпес 
Сапожников «шамамен, 200-300  пұт аралығында» деп жауап берген [1, с. 93]. 

Тұздың күнделікті өмірде тері өңдеу және тері илеу  кезінде қолданылғаны 
белгілі. Қазақстанда тері өңдеу ең көп тараған кәсіп түрі болды. Бұрынырақта тек 
құлаған және сойылған малдың терісі ғана қолданылғанымен, кейін тері және тері 
өңдеу өндіріс үшін бұндай шикізат жеткіліксіз болды. Ал арнайы мамандандырылған 
тері өндірісінің негізгі шикізат көзі мал сататын географиялық шектеулі аудандар еді. 
Ауылдық жерлерде теріге деген сұраныс шектеулі болды. Теріден тігілген етік, ішік 
және т.б. ауылдықтардың басым көпшілігіне қолжетімсіз болды. Сондықтан тері 
өнімдері бай-шонжарлар мен әскердің басым бөлігіне арналып тігілді. Ресей үшін 
өндірістің басым бөлігі тері өңдеу саласы болғандықтан үкімет үй тұрмысының 
қажеттілігі мен әскер үшін тері өнімдерінің айтарлықтай көп мөлшерде шығуына 
үлкен мән берді.  
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Қазақ қоғамындағы кәсіптің бұл түрінің негізгі қызметі – шаруашылықты 
қажетті құрал-жабдықтармен, тұрмыска қажетті заттармен қамтамасыз ету. Қазақтың 
шаруашылығы мен кәсіпшілігі, яғни, шаруашылықтан алынатын өнім де, кәсіпшілік 
арқылы өндірілетін құрал-сайман, тұрмыс жабдығы, қолөнер туындылары да, 
негізінен, қауымның өз қажеті үшін шығарылды.  

Тері өңдеу кәсіпшілігі – тері илеу, қайыс бұйымдарын өңдеу істерімен 
сабақтаса дамыды. Бұл кәсіпшіліктерді бірінен бірін ажыратуға келмейтін. Әсіресе, 
ХІХ ғасырдың екінші жартысында аң терісінің тек қысқы киімдер үшін ғана емес, 
үкіметтің сыртқа экспорттайтын өнімдерінің басым бөлігін құрауы, бұл кәсіп түрінің 
дамуына әсер етті. Кәсіпшілік шикізаттың молдығымен, оны жуатын су көзінің 
болуымен және жақсы қалыптасқан сату жүйесі болған жағдайда дами алды. Кәсіптің 
бұл түрі, әсіресе, елдегі ерекше жағдайларда, яғни соғыс кезінде әскерді қысқы 
киіммен қамту кезінде ерекше сұранысқа ие болып, шығарылған өнім саны екі есе 
артты [8, с. 238]. 

Қазақтар теріні қолмен ысып илеп, ашыған сүтпен немесе тұзбен өңдеген. 
Бірақ терінің иленуі нашар болып, сапасымен ерекшеленбеген. Есесіне тері өңдеу 
процесі  айрықша тез жүрген, кейде бірнеше күнде, ал жұқа терілер бір тәулікте 
дайын болып жатты. Тігіншілік, етікшілік сияқты кәсіптермен көбіне кедейлер 
айналысты. Қой терісін өңдеу, ешкі терісінен шалбарлар тігу, құлын жарғақтар жасау 
тек әйелдердің мойнында болды. Қой мен ешкі терісін ашытып әрі ұру арқылы 
өңдеген. Теріні ұрып өңдеу кезінде негізінен тұз қолданған. Қазақтар шикі теріге тұз 
сеуіп, ағашқа орап, жылы жерде жағымсыз иіс шыққанша және жүні түскенше 
ұстаған. Кейін теріні тазартып, төрт тәулікке ашытқы сүтке салып қойған. Сосын 
теріні тазартып, жайып, жұмсарғанша тегістеп, дайын терілерді бояған. Теріні бояу 
үшін қойдың майын қосып, суда қайнаған рауғаш өсімдігінің тамырын пайдаланған. 
Қойдың майы бояудың түсінің қанық болып, әрі сумен оңай шайылып кетпеуі үшін 
пайдаланылған. Бояудан кейін тері сарығыш түс тартатын болған.  

Теріні өңдемес бұрын теріні мұқият пышақпен тіліп алмай, тұтас алу 
маңызды болды. Нағыз бабындағы, қатты терілерді алу үшін ірі қара басына күз 
айларында сойды.Жұмыстың өнімді болуы үшін асығатын қасапшылар теріні 
пышақпен тіліп бүлдіріп, пайдасыз қылатын. Сондықтан, теріні малдан жұдырықпен 
сыдыру қажет болды. 

Былғары үшін жаңадан сыпырылып алынған, қан мен кір жұқпаған  теріден 
артық зат жоқ. Алайда көбінесе теріні бірден зауытқа жеткізуге немесе өздігінен 
өңдеуге мүмкіндік болмай жатты. Ал жатып қалған тері тез арада бүлініп, кеуіп, 
содан кейін мыжырайып, мүйізденіп кетеді. Одан кейін көгеріп, жүні түсіп 
жарамсыздана бастайды.  Сондықтан, теріні тұрмыста тұзды  қолдану арқылы 
қарапайым әдістермен өңдеген [6, с. 25]. 

Қазақтар ешкі терісінен былғары илеп, одан түрлі киімдер тіккен. Ал құлын 
терісінен байлардың күнделікті киімі «құлын-жарғақ» дайындаған. Теріден жасалған 
өнімдердің ассортименті қазақтардың күнделікті тұрмысына қажетті заттардан 
тұрды.  

Теріні тазалап алғаннан кейін, оны тұзбен өңдеген. Өңдеу терінің шіріп 
кетпеуі үшін ғана емес, жүнінің мықтап тұруына да септігін тигізеді. Тазаланған 
теріні келесі әдіспен тұздаған: үлкен өгіздің терісіне қыста 14-16 фунт, ал жазда 20-
25 фунт тұз, ал сиыр терісіне қыста 8-12 фунт, ал жазда 12-15 фунт тұз жұмсалады [2, 
с. 101]. 

Қазақ теріден тек киім тігіп қана қоймай, ыдыс жасауға да пайдаланған. Тері 
ыдыстар қазақтар үшін көшкен кезде сынбайтын болғандықтан алып жүруге 
ыңғайлы болды. Кеуіп үлгірмеген жас теріге немесе су бүркіп жібітілген теріге іркіт 
жағып, ұн немесе кебек, тұз сеуіп, терінің бетіндегі иді араластырып, шеттерін үстіне 
қарай қайырып, жылы жерге бүктеп қояды. Мұндай әдіспен иленетін терінің иі 
қануы, яғни дайын болуы терінің түріне байланысты.Үлкен қой, ешкі, әсіресе құлын, 
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жабағы немесе тай терілерінің иі қануы ұзақтау болады. Орта есеппен алғанда, 3-5 
күн ішінде қандай тері болсын, иі қанып үлгереді. Иіден шыққан теріні көлеңкеде 
кептіреді. Оны талқыға салып жұмсартады, содан кейін қырғышпен қырып, іш 
майынан, сары етінен тазартып, жақсылап уқалайды.  Теріні кептіріп, кәдеге жаратып 
қана қоймай, оны әсемдеп, күмістен жасалған бұйымдарды жабыстырып өрнектеген 
[6, с. 5]. 

Жылқы терісінен әртүрлі ыдыстар жасаған, ол үшін теріні жүні түскенше 
қайнатып, екі жағынан қырып тазартып, сумен жуған. Сосын бір апта бойы ашыған 
сүтке салып ағартқан. Етік тігуге арналған терілерді де осындай техникамен өңдеген.  

Ешкі және қой терілерінен сафьян (сафьян, сапиан, сақтиан – ешкі не қой 
терісінен иленген жұмсақ, жұқа былғары)  жасаған. Теріні тәулік бойы суға малып 
жұмсартып, одан кейін әк қосылған суға он күн қойып, кейін теріні тағы да қырып 
тазалап, жуып, әк қосылған суда тағы төрт апта ұстаған. Тері сарғая бастағанда таза 
сумен шайқап, бес апта бойы бір жарым пұттық тұзбен өңдеген. Кейін таза тұздықта 
тағы екі күн қалдырып, ең соңғы кезең теріні бояумен аяқталған. Сафьянды таза 
сумен жуып, көлеңкеге ілген. Кейін оны тегістеп, жұмсартып барып пайдаланған.  

Мал терісінен бөлек қазақтар түлкі, тау ешкі, елік, құндыз сияқты жабайы 
аңдардың терісін де илеп, киім, аяқ киім тігіп қана қоймай, әскерге қажет ат 
әбзелдерін, белдік, кеудеше және т.б. жасады. Теріден кілем мен төсеніштер де 
жасалды. Сондай-ақ, өздерінің қажеттіліктерінен артылған теріні Орталық Азия, 
Ресей базарларына жөнелтіп отырды. 

Тері өңдеудің жетік тәсілдерін меңгергенімен, одан өндірілген бұйымдардың 
қымбат болуына байланысты бұл кәсіп қазақтар арасында күнделікті үй тұрмысына 
қажетті өнім өндіруден әріге аса алмады. 1897 жылға дейін тері өңдеу Орынбор 
губерниясында шоғырланды. ХІХ ғасырдың соңындағы қарқынды отаршылдыққа 
орай тері өңдеу кәсіпшілігі Орал облысында дамыды.  

ХІХ ғасырдың соңында, нақтырақ айтсақ, 1892 жылы Ырғыз уездінің 
бастығы Торғай облысының әскери губернаторына Ырғызда тұз өңдеу зауытын 
салуды ұсынып, құрылыстың сызба нұсқасын, шығындарын есептеп рапорт 
тапсырады. Рапортта аталмыш зауыт салынса «Ырғыз өңірінде өндірістің 
көтерілетіндігі», «Зауыт жанынан жұмыс күшін оқытуға арналған техникалық 
училищенің болатындығы», солайша «қырғыздардың тері өңдеу кәсібімен жіті 
таныса алатындығы» ашып жазылған. Алайда үкімет зауыт құрылысына қарсы 
болғандығы туралы деректер бар [1, с. 99]. 

Осылайша қазақ даласында мыңғырған мал басы болса да, тері өңдеу кәсібі 
әлсіз дамыды. Бұған себеп, біріншіден жақсы мамандардың аздығы немесе мүлдем 
болмауы және басты себеп үкіметтің Қазақстанды өнеркәсіп ортасы дамығандығын 
қаламағандығынан. Қазақ даласы сол шикізат қорын беруші аймақ болып қала берді. 
Арзанға кеткен шикізат, қазақ үшін құны бірнеше мәрте өскен күйде империяның 
өзге аймақтарында дайындалып әкелініп, жәрмеңкелерде самсап тұрды. Сатылған 
шикізат пен дайын өнімнің бағасының айырмашылығы кей кезде жиырма есеге 
жетті. ХІХ ғасырдың аяғында Қазақстан империя үшін тұз өндіру көзі болып 
есептелінді және бұл ұзақ уақытқа созылатынын анықтап берді. Сондай-ақ, тұрақты 
жұмыс күшінің болмауы, көп жағдайда күштеп, мәжбүрлеп жұмыс жасату, тасымал 
үшін тұздың жетпей қалуы, техникалық құралдармен толық жабдықталмауы, ХІХ 
ғасырдың аяғындағы тұздан түсетін пайданың азаюы сияқты фаткілер тұз 
кәсіпшілігінің дағдарысы мен құлдырауына алып келді. Жүзжылдықтың ең соңында 
жалғыз Басқоншақ тұзы ғана қызмет етіп тұрды.  
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Рысбеков Т.З., Сапина Д.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАХАМИ СОЛИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХІХ ВЕКЕ 

 
Целью статьи является изучение использования соли в повседневной жизни 

кочевого населения. В статье на основе исторических источников и литературы 
раскрывается значение соли в хозяйственной жизни казахов в XIX в. Выявлено 
широкое использование минерала в скотоводстве, рыболовстве и кожевенном 
ремесле. Материал исследования может быть использован при изучении этнографии 
отдельных народов. В статье сделан вывод, что Казахстан в конце XIX в. стал 
основным поставщиком скотоводческого сырья на внутренние рынки империи, это 
определило его сырьевую направленность на длительное время. 

Ключевые слова: казахи, соль, соляной промысел, скотоводства, 
рыболовство, обработка шкур, продукты. 

 
Rysbekov T.Z., Sapina D.S. 

THE USE OF SALT IN ECONOMIC LIFE OF THE KAZAKH PEOPLE 
 
The aim of the article is the study of salt use of in everyday life of nomadic 

population. In the article on the basis of  historical sources and literature the value of salt in 
economic life of the Kazakhs in the XIX century is revealed. Widespread use of the mineral 
is revealed in the cattle husbandry fishery and leather craft. The article concludes that 
Kazakhstan in the end XIX became a basic supplier of cattle husbandry raw material to 
internal markets of the empire it defined its long-lasting raw material orientation. 

Key words: the Kazakhs, salt, hydrochloric craft, cattle husbandry, fishery, leather 
craft, product. 
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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТАРИХЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҚҰЗІРЕТІ 
 

Аңдатпа. Қазақ хандығы тарихында Халық кеңесі немесе Құрылтай 
маңызды ролге ие болды. Өйткені ол қазақ қоғамындағы маңызды мәселелердің 
барлығын ашық, жария жағдайда, көппен ақылдаса отыра шешті. Архив деректері 
мен ата шежіреде Қозыбасы, Сайрам, Мәртөбе, Күлтөбе, Қарақұм, Қарақорым, 
Ордабасы, Түркістан және өзге де жерлерде өткен жиындар сақталған. Халық 
кеңесінде Керей, Жәнібек, Қасым, Жәңгір, Тәуке, Әбілқайыр, Әбілмәмбет, Абылай 
хандар ел бірлігін сақтады, сыртқы жаудан  қорғануды ұйымдастырды, көршілес 
мемлекеттермен қарым-қатынасты үйлестірді. Халық кеңесі Ресей империясының 
қазақ даласын отарлау кезеңінде өз ықпалын жоғалта бастады.  Оны қалыпқа 
келтіруге соңғы талпынысты Арынғазы мен Кенесары хандар жасады.  

Тірек сөздер: Қазақ хандығы,  жүз,  ұлыс, Құрылтай,  Халық кеңесі. 
 
Кіріспе. Жер бетіндегі барша халықтардай қазақтар да өз дамуында табиғат 

сырын терең меңгеруімен қатар, оның заңдылықтарын игерді. Содан барып  ел 
болудың, оны басқарудың өзіндік ерекшеліктерін қалыптастырды. Біздіңше, оның 
бастамасы ортағасырлық түркілердің мемлекеттік институттарынан, Алтын Орданың 
басқару жүйесінен алынды.  Ұлы даланы басқарудың ғасырлар бойы қалыптасқан 
жүйесін пайдалана отырып, қазақтар бұрыннан қалыптасқан  аталық дәстүрді 
жаңғыртты. Соның нәтижесінде жеті аталық басқару үрдісі ұрпақтар санасына 
сіңірілді. Міне, осы үрдіс қазақ қоғамындағы мемлекеттік құрылымның өзіндік 
ерекшеліктерін қалыптастырды. Сайып келгенде, басқарудың жеті сатысы – ауыл, 
ата аймақ, ру, арыс, ұлыс, жүз, хандық қазақ өміріне берік орнықты. Бір кезеңде ең 
жақын, қандас туыстардан тұратын ауылдың жеті атаға дейінгі бауырлары құрайтын 
бірнеше ауылдарымен қосылып ата аймақ, содан он үш, он бес ата аймақ бірігіп 
біртұтас руды, олар көбейіп арысты құрады. Оларды ауыл басы, ақсақал, ұлыс басы 
басқарды. Кейін үлкен рулар ұлысқа, бірнеше ұлыс жүзге бірікті. Арысқа сұлтандар, 
жүзге хандар жауап берді. Соңында  барлығы  біртұтас мемлекетте - хандықта 
жинақталып, олардың өкілдері қатысқан арнайы шақырылған Құрылтайда Ұлы 
қағанды немесе Ұлы ханды сайлады. Ел сайлаған қаған немесе хан көне түріктердің 
ескерткіштерінде бірін-бірі толықтырып лайықты орын алды. Елбасын көктүріктер, 
ұйғырлар, хазарлар, аварлар, түргештер қаған, бұлғарлар, куман-қыпшақтар, 
пешенектар хан атаған.  Осылайша төменнен жоғарыға қарай басқару жүйесін 
сақтаған Қазақ хандығы дала демократиясының сара жолын жалғастырады. 
Хандықтың ірге тасын аталастар құраған рулар, олар біріккен жүздер құрады.  
Олардың барлығы ел алдындағы маңызды мәселелерді бірлесе шешуді дәстүрге 
айналдырды. Қазақ хандығы тарихында Керей мен Жәнібек хандық құрып, жиын 
өткізген – Қозыбасы, кейінгі жылдардағы  Сайрам, Мәртөбе, Күлтөбе, Қарақұм, 
Ордабасы ел есінде мәңгілікке қалды. Алаш қайраткері М.Тынышпаев «Күнде жиын 
өткен Күлтөбе – Ангрен өзенінің сол жағалауындағы Ташкент қаласынан қырық 
шақырым жерде орналасқан» деп ерекше атап өткен болатын. 

Методология. Зерттеу барысында бүгінгі тарих ғылымындағы  
салыстырмалы-тарихи, мерзімдемелік, өзектілік, перспективті, логикалық, жүйелілік 
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әдістер кеңінен қолданылады. Оларды пайдалану зерттеу аумағына алынған 
мәселелерді толыққанды саралауға жол ашады. Зерттеу барысында пәнаралық 
байланысқа да назар аударылды. Зерттеу мәселесі заң, география, саясаттану және 
өзге де ғылымдармен тығыз байланысты. 

Мәселенің зерттелу тарихы. Тақырыпқа тікелей қатысты зерттеулер жоқ 
деуімізге болады. Дегенмен Қазақ хандығы тарихына қатысты зерттеулерде Халық 
кеңестері, түрлі жиындар  атап өтіледі, кейде  талданады.  

Құрбанғали Халид өз зерттеу еңбегінде: «Қазақияның негізі – үш жүз» - деп 
анықтаған-ды [1, 50 б.].  Қазақ шежірелерінің де қазақ жүздерінің негізгі бастауларын 
бір атадан іздеуінің өзі ішкі тұтастықты білдіреді. 1876 жылы Меккеден Құнанбай, 
Мырқы, Досжан  хазіреттер алып келген шежіреде Қазақ-Алаштан Ақарыс, Жанарыс, 
Бекарыстың, Мұса Шорманов жасаған шежіреде қазақтың түп атасы Құтаннан 
Ақжол, Алшын, Үйсіннің, Ұлы жүз шежіресіндегі Алаша ханнан Байшора, Жаншора, 
Қарашораның  жан-жаққа тарауы үш жүздің ірге тасының қалану жолдарын 
айғақтайды. Бүгінге дейін қазақ рулары осы аталардан өрбіп, өсіп-өніп оны ұрпақтан-
ұрпаққа таратты. Белгілі ғалым Ж.Артықбаев: «Рулық қатынастардың қалыпты 
жүйесі - қазақтың қоғамдық тәртібінің, әкімшілік жүйесінің, этно-әлеуметтік өмірінің 
ірге тасы. Қазақ ұғымындағы ру - тек генеалогиялық қатынастардың алғы шарты ғана 
емес, ол - тарихи құбылыс. XVIII ғ. қазақ ішінде кең тараған аңыз-әңгімелер қазақ 
руларының барлығын бір ортақ бастаудан шығарады. Оның бір айғағы әр түрлі 
деректерде қазақтардың «алаш ұлысы» атануы», - деп қорытады [2, 157 б.]. 

Қадырғали би 1602 жылғы еңбегінде «Алаш мыңының»  үш ірі санға, яғни 
үш жүзге бөлінетінін жазғанын алға тартамыз [3, 44 б.]. 1910 жылы Құрбанғали 
Халид: «Қазақ үш жүзге шамамен 1300-1400 жылдары бөлінгені байқалады. Ал 
«Мустафадул-Ахбарда» бұлай бөлінуі 1680 жылдары деп автор тексермей, анығына 
жетпей жазып жіберген. Қазақ нассабшылары жүз, екі жүз жылғы істерге таласып 
отырмайды. Уақиға мың жылдан бері болса да, ішінде жүргендей біле береді. Үш 
жүзге бөлінуі мыңнан ары, тіпті қазақ атауынан да көне екеніне ишарат етсе керек»,  
дей келе «Қазақтың үш жүз аталуы Жәнібек ханнан басталатынын» анықтайды [1, 66, 
234 б.]. Автор  IХ ғасырдағы ат-Табари, Жүсіп Баласағұнидан бастап, ХХ ғасырға 
дейінгі аралықтағы еңбектерге арқа сүйеген. Зерттеуші «Үш жүздің жоғарыдағы 
жазылған хикаялардан байқағанда үш ұлдың аты екендігі, болмаса оларды үшке 
бөлгенде әкімдеріне берілген мансаптың аталуы екендігі тарихи шындық. Ресейде аға 
сұлтан, Қытайда уаң, күң сияқты, арабша жүз дегені – бөлшек, топ мағанасында 
айтылуы ақылға сияды», - деген тоқтамға келеді [1, 66 б.].   1762 жылы жазылған 
Қытайдың «Сиюй ту чжи» немесе «Батыс өлке карталары мен сипаттамалары» атты 
тарихи шығармасында «Бастапқыда Абылай хан Чуньдэнаға: «Жоңғарлардың төрт 
ойраттан құралғаны сияқты, біздің қазақтар да өз ішінен үш жүзге бөлінеді. Соның 
ішінде Орта жүзді мен басқарамын. Бұдан басқа Ұлы жүз бен Кіші жүз деген екі жүз 
бар, ол елді менің туысқан бауырларым билейді. Олармен барыс-келіс, ортақ 
мәмілеге келіп отырамыз» деп таныстырған еді», - деген жолдар бар [4, 219 б.]. Бұл 
пікірлерді 1756 жылы Қазыбек би қайтыс болғанда қызы Мәңкенің жоқтауындағы 
«Үш жүздің ұлы жиналса, Алдыңнан кеңес тарқаған»,  1847 жылғы Сүйінбай мен 
Қатағанның айтысындағы өлең жолдары да дәлелдей түседі. Сүйінбай ақын 
қырғыздың манабы Орманханның шешесіне берген асындағы Қатағанмен айтысында 
тұтас үш жүздің бірлігі мен тірлігін, олардың құрамын және территориялық орналасу 
жағдайын жете талдауы,  1762 жылғы Қытай патшасына жолдаған хатында Кіші жүз 
ханы  Нұралы: «Қазақтарда үш жүз және оларды басқаратын үш хан бар. Біз 
Әбілпейіз сұлтан арқылы оның және Әбілмәмбет, Абылай хандардың Сіздермен 
өзара сенімге құрылған қарым-қатынасын естідік. Біз, Нұралы хан, Ерәлі, Досалы, 
Қарағай (Әбілқайыр ханның баласы. Зерттеушілер оны Қаратай деп атап жүр – Ә.М.) 
сұлтандар Кіші жүзді басқарамыз. Біз үш жүзге бөлінсек те жауға қарсы соғыста 
болсын, бейбіт өмірде болсын әрқашан да біргеміз» деп жазуы жүз атауының 
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қазақпен бірге жасап келе жатқанын дәлелдейді [5]. Бұл арада Ш.Уәлихановтың 
кезінде орыс зерттеушілері Риттер мен Георгидің Ұлы жүзді буруттарға 
(қырғыздарға) қосып, оны Орта және Кіші жүздерден бөлуін сынға алып,  «Қырғыз-
қайсақ ордасының Ұлы, Орта және Кіші жүздері біртұтас қазақ халқын құрайды» деп 
дәлелдеуін ерекше атап өткен жөн [6, 19 б.]. 

Қазақ хандығы орыс деректерінде Қазақ ордасы деп жазылады. Ал оның 
бөлінуіне келсек, тарихнамада Үлкен орда немесе Ұлы жүз орыс деректерінде алғаш 
рет 1616 жылы  жазылған деген пікір қалыптасқан. Зерттеуші А. Исин Ресей 
архивінен табылған жаңа дерекке сүйене отыра, оның 1585 жылы алғаш рет тарихи 
құжатқа түскенін атап өтеді. Дерек бойынша осы жылы Ұлы жүзден Хақназар 
ханның 2 ұлы Астраханға келген. Деректе «олар ноғай мырзасы Орыс тәрізді Москва 
мемлекетіне қызмет жасағысы келеді» делінген.  Москва билеушісі оларды ел 
астанасына шақырған [7, 113 б.]. 

1731 жылы қазақтармен келіссөзге келген А.И. Тевкелев табын Бөкенбай 
батырдан қазақтардың Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз болып үшке бөлінетінін естіп, 
жазып алғанымен, оны Үлкен орда, Орта орда, Кіші орда деп өзгертіп өз жазбасына 
енгізеді [8, с. 62]. Міне, осыдан бастап орыс шенеуніктері өздері таныған  Қырғыз-
қайсақ ордасын үшке бөліп, Үлкен орда, Орта орда, Кіші орда атауын түкпілікті 
енгізеді.  Көне түркі тілінде орда-хан сарайы, хан ордасы, астанасы дегенді білдірген. 
Міне, содан еуропалықтар түркі-монғол халықтары құрған мемлекеттер атауына  оны 
тіркеуді дәстүрге айналдырған (Алтын орда, Ноғай ордасы, Қырғыз-қайсақ ордасы – 
Ә.М.), бұған қоса ордаға «көптеген ұйымдаспаған адамдардың опыр-топыры» деген 
анықтама беріп, отырықшы және көшпелі халықтар құрған мемлекеттерді айыру 
үшін пайдаланған. Мұның өзі де, сайып келгенде еуропалықтардың көшпелі 
халықтар тарихын менменси мойындамауынан туындаған атау екенін атап өтуіміз 
керек. 

Тарихшы Зардыхан Қинаят: «Қазақ жүздерін «Әскери жүздік» немесе «Үш 
орда» деп тарихи ойды тығырыққа тіреген – тағы да орыс тілді әдебиеттер. Жүздік 
жүйенің генеологиясы мен дамуы, ат-атауы мен жүздердің қалыптасқан уақыты 
туралы түрлі пікірлер бар. Мен бұл мәселені 2010 жылы жарық көрген «Шыңғыс хан 
және Қазақ мемлекеті» атты монографиялық еңбегімде талдадым. Қазақ жүздерінің 
тарихын әскери жүздік (сотня) немесе қазақ шежірелері сияқты сан жеткісіз 
аталықтардан іздеу - тарихты адастыратын жол. Орыстың «сотня» дегені – ежелгі 
түркілердің «Juz» сөзін орысшалаған механикалық аудармасы. Ал түркілердің «Juz», 
қазақтардың «жүз» сөздерінің нақты мағынасы – цифрлық жүз (100) емес, бағыт-
бағдарды білдіретін («ортақ жатқан Үйсінім, Дулатым тағы бар, ары барсақ, 
Қыпшағым» деген сияқты) ұғым. Ежелгі түркі-моңғолдар бұл ұғымды «Juz» (жүз), 
«Gar» (қол), «Jiguur» (қанат) деген мағынада қолданған. Мұндағы «қол» - «әскери қол 
(корпус), «жүз» - «оң жақ», «сол жақ» немесе «оң қанатым», «сол қанатым» деген 
ұғымды білдіреді. Негізі, жүз генеологиясын әріректен, көшпенділердің ел басқару 
жүйесінен іздеген жөн. Ежелгі көшпенділердің өмір салтында үштік интеграл және 
3х3 (9) саны (тоғыз татар, тоғыз оғыз, тоғыз ұйғыр одағы, тоғыс айы, тоғыз айыбы 
т.б.) киелі де тұғырлы болып табылды. Үш (3) – ошақтың үш бұтындай мығым сан. 
Үш екіге бөлініп кете алмайды, не өз-өзіне, не үшеуі біреуіне бағынады. Бірлік 
мағынасында да «үштік», «жетілік», «тоғыздықтың» орны бөлек. Егер сан төртеу 
болса, екі-екіден жақ болып бөлініп кетуі мүмкін. Көшпенді мемлекеттерде екіге 
бөлінгені болмаса, үшке бөлінген тарих жоқ. Сондай-ақ ол елдерде ел басқарудың 
үштік жүйесі қабылданды. Елді үштік арқылы басқару жүйесі сонау Ғұн 
мемлекетінен бастау алады. Ғұндар б.з.б. 209 жылы Иран, Түріктердің 36 аймағы, 
Тахлаг Маханның ұлы шөлінен батысқа қарай 146 мың отбасы, 844 мың жаны, 240 
мың қарулы қолы бар 26 ұлыс елді бір шаңырақ астына біріктірген Ұлы дала 
мемлекетін құрды. Ерте және орта ғасырларда мұндай үлкен ел, жерді бір орталықтан 
басқару мүмкін емес еді. Сондықтан олар елін үш қанатқа (жүзге) бөлді. Бұлайша 
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бөлінуде ру-тайпалардың орналасу жайы, жер-суының жағдайы және халықтың 
этникалық жақындастығы ескерілді. Осыған орай Тәуке хан үш жүзге хан 
тағайындап, таңбасын, ұранын белгілеп берді. Бірақ бұл – «Орталық мемлекет тарап 
кетті» деген сөз емес, әрбір жылдың күз айында үш жүздің игі жақсылары жиылып 
жиын (құрылтай) құрып, келелі мәселелерді шешіп тұрған. «Жеті жарғы» сондай бір 
жиында қабылданған», - деп қорытады [9, 30 б.]. 

Сонымен біртұтас Қазақ хандығы үш жүзден құралады. Жүз ұлан-байтақ 
территорияны түркі заманынан бұрын қалыптасқан ел басқарудағы әлеуметтік-
экономикалық, саяси мәселелерді үйлестіретін, кең-байтақ жерлерін табиғи-
географиялық ерекшеліктеріне қарай үшке бөлінген бірлестік болды. Оның әр бөлігін 
қазақтар «жүз» атаған. Табиғаттың заңдылығына сәйкес, оларды шығыстан батысқа 
қарай санаған: Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз. Бұлайша бөліністің басты мақсаты өзара 
байланысты реттеу, ішкі біртұтастықты сақтау жолындағы іс-әрекеттерді үйлестіру 
еді. Жүздер кіші хандар арқылы басқарылады. Олар ел сеніміне ие болған Бас ханға 
бағынады. 

Қазақ қоғамындағы ішкі тұтастық мемлекеттік маңызды шараларды 
талқылайтын ру басылары, ақсақалдар, би-батырлар, мұсылман діни өкілдері, төре 
тұқымдары – барша қазақтың бетке ұстарлары қатысуымен жылда өтетін немесе 
маңызды мемлекеттік мәселені талқыға салатын Халық кеңесі немесе Құрылтайда 
сақталды.  Мұрағатқа түскен жиындардың бірі 1710 жылы Арал теңізі маңындағы 
өткен Қарақұм кеңесі. Осы жерде 1803 жылы болған Я.Гавердовский ел аузынан 
кеңестің жоңғарларға қарсы күресте үш жүздің жиналып, табын Бөкенбай батыр 
ұсынысымен ортақ шешім қабылданғанын жазып алады. Мұндай маңызды мәселелер 
талқыланған кеңестер 1730, 1733, 1736 жылдары да ұйымдастырылып, негізінен 
қазақ-орыс қарым-қатынасын талқыға салады. Кейін 1752 жылы үш жүздің игі-
жақсылары Ұлытауда жиналып, қазақ-жоңғар мәселесін саралаған. 

Қазақ қоғамындағы Халық кеңесі жайында толыққанды деректі орыс 
офицері Я. Гавердовский қалдырды. Ол Қазақстанның батысын аралай жүріп ол 
турасында жергілікті қазақтардан жазып алады. Ол өз еңбегінде: «…Басты халық 
жиындарын қырғыздар  тек соғыс кезінде, Ресей патшасына өкілдерін жібергенде 
және хан сайлағанда ұйымдастырады. Хан сайлауға шақырылған жиын солардың 
ішінде ең қызықтысы. Бұрынғы заманда хан қайтыс болғаннан кейін әр ауыл және 
дерлік әр отбасы сенімді өкілдерін сайлап оларды алдын ала белгіленген жерде өтуге 
тиіс жалпы кеңеске аттандырған; дегенмен, қазіргі кезде бұндай жалпы кеңеске өкіл 
болған-болмағанына қарамастан кез келген кісі қатысатын болды және [орыс] үкіметі 
бұл жағдайда өз ықпалын көрсете білсін дегендей ниетпен жиынды көбінесе Ресей 
шекарасына жақын маңда шақыратын болды. Осы кеңеске әр тараптағы 
қырғыздар жиналысымен және жақын маңдағы рулар ауыл-ауыл болып көшіп 
келгенімен дереу өзара барыс-келіс, қонақ күту басталады. Халықтың көңілін аулап 
жүрген сұлтандар ашқарақ қонақтарын күтуге тырысып құрақ ұшады; қайтыс болған 
ханның бала-шағасы әкелерінің құрметіне ас береді. Осы салтанатты жиындар 
барысында түрлі аймақ пен ұлыстың арасында талқылау кеңес-келіссөздер де 
болады. Бұндай талқылауды бастайтындар екі негізгі топ - қара-сүйек пен ақ-сүйек, 
яғни қараша мен асылтұқымдылар. Бұдан кейін ру кеңестерін де шақырып өткізеді 
және сонда жалпы кеңеске қатысуға лайық кісілер ретінде ең құрметті адамдарын 
сайлайды. Хан сайлау күнінің қарсаңында бүкілқазақ жалпы кеңес өтетін жерде 
жазық даланың ортасында киіз-кілемдер жайылады. Күн шықпай сол жерге 
ақсақалдар мен сұлтандар және сайланған өкілдер жиналып әр рудың үш жүз 
жүйесіндегі мәртебесіне қарай рет-ретімен орналасып отырады. Сұлтандар ерекше 
мәртебелеріне орай ақ киізге отырады. Ағылып келген қарапайым халық бұл жерден 
аулағырақ топтасып орналасады. Бұдан кейін кеңес басталады, кейбір кезде ұзаққа 
созылып ол бір күнде бітпей қалуы да мүмкін, өйткені ортақ пікірге келе алмаған 
жағдайда халық қалаулылары ел-жұрттарына барып ақылдасады. Дегенмен, кімнің 
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хан болуға лайық екенін шешкен соң, кеңеске қатысушылар орындарынан тұрып 
жаңа билеушіні ақ киізге отырғызып көтереді. Аулағырақ орналасқан топ-топ халық 
бұны байқаған соң, дереу шауып келіп аттарынан түсіп сайланған ханды көтерісуге 
ұмтылады. Ақыры, жаппай айқай-шу көтеріліп, ығы-жығы халық өзара таласып, 
төбелесіп, хан отырған ақ киізді жыртып, ұсақтап, талап әкетеді; бұның мақсаты 
ауылдарына қайтқанда хан сайлауына қатыстым деп мақтану үшін соның дәлелі 
ретінде ақ киіздің бір тілімін өлердей тырысып, жыртып алып көрсетеді. Бірнеше 
күннен кейін жаңа билеуші мал сойып, кеңеске қатысушыларын салтанатты түрде 
күтіп шығарып салады да кеңес сонымен тарасады. Осыдан кейін хан хандық 
құзыретіне ие болып, бүкіл орда оған сөзсіз қарайды; дегенмен, шекара істері 
жөніндегі мекемесінің жарғысы бойынша, Ресей патшасына жіберілген өкілдер осы 
сайлау нәтижесінің мәртебелі тақсырдың жоғары шешімімен бекітілуін сұрап 
алғанша сайланған кісіге хандық лауазым тиесілі емес…» деп тарқата түседі [10].  

Ресей архив қорларында Әбілқайыр ханның ұйымдастырған Халық кеңестері 
туралы құжаттар молырақ сақталған. Мәселен 1737 жылғы 24 маусымда Орынбор 
комиссиясына (1737 жылы 10 мамырына дейін экспедиция – Ә.М.) Қазақ 
хандығында Әбілқайыр ханның ұйымдастыруымен кеңес өткені белгілі болады. 
Кеңеске Әбілмәмбет сұлтан, Абылай сұлтан, Барақ сұлтан, Керей сұлтан, Батыр 
сұлтан, Барақтың ұлы Әділ сұлтан, Нұралы сұлтан, арғын-атығай Құлсары батыр 
және орыс, башқұрт өкілдері қатысқан. Кеңес қорытындысында Кіші, Орта жүздің 
сұлтан, би, батырлары Әбілқайыр ханды ортақ хан сайлап, бекіткен. Жиын соңында 
қалың қауым алдына шыққан Әбілқайыр хан «Сұлтандар, билер, батырлар, барлық 
қазақтар ақылдаса келіп, мені өздеріне хан сайлады, иіліп тағзым етті. Дұға оқып, қол 
жайды» деп жария қылады. Кеңесті ұйымдастырушылардың бірі Қазыбек би сыртқы 
жаулардың басқыншылық соғыстарынан қорғану мақсатында Ресей «бодандығына» 
байланысты туындаған күрделі мәселелерді шешу үшін  қазақ жүздерін біріктіруді, 
біздіңше, қайтадан қолға алған. 1737 жылғы маусымдағы кеңес ел игілерінің  Қазақ 
хандығының күрделі мәселелерін талқылап, Әбілқайыр ханның төңірегіне 
жиналғанын дәлелдейді. Кеңес туралы толық ақпараттар Орынбор комиссиясына 28 
шілдеде жетеді. Хатталған құжатта Кіші, Орта жүз игілерінің Ресеймен қарым-
қатынасқа айрықша назар аудардарғаны байқалады. Кеңесте Әбілқайыр хан: «Бұдан 
былай ханның әмірі болмаса, ешкім-ешкіммен соғыспайды. Ресей патшасына берген 
антымды сақтап, адал қызмет етеміз», - деп мәлімдеген. Кеңес башқұрттардың бөлек 
хандық құру, оған Барақ, Әбілмәмбет, Абылай сұлтандардың біреуін хан ретінде 
жіберу сұранысын қолдап, кейін лайықты тұлға жіберілетінін мәлім етеді [11, 131 б.]. 

1748 жылы 2 қазанда Ырғыз өзенінің сол жақ тармағындағы Қайыңды өзені 
жағалауында өткен Халық кеңесі Әбілқайыр хан орнына  Нұралы сұлтанды сайлады. 
Халық кеңесіне Кіші, Орта жүздерден 1000-нан астам адам қатысады [12, 85-86 б.]. 
Олардың қатарында Орта жүзден А. И. Левшинде «әрқашанда Әбілқайыр жанында 
болған» Жәнібек тархан мен бірнеше ондаған жай қазақтар [13, 216 б.],  П. И. Рычков 
пен Н.П. Рычковта тек қана арғындар билеушісі Жәнібек батыр болған [14, 44 б.]. 
Мұрағат деректерін қайта тексергенде Орта жүзден хан сайлауға арнайы керей 
Наурыз би, шақшақ Қойсары би, Жамбейті билерді байқаймыз. Сонымен бірге Кіші 
жүзден шекті, қаракесек, төртқара, шөмекей, алаша, кете руларының билері көзге 
түседі [15, 177 б.]. 

Халық кеңесі қарайтын мәселеге орыс үкіметінен арнайы келген елші А.И. 
Тевкелев те назар аударған. Ол жазбасында кеңестің мамыр айында өтетін, сол 
кезеңде Орта жүз ханы, сұлтандары, ақсақалдарымен кездесетінін жазады. Осы жолы 
А.И. Тевкелев Әбілқайыр ханның орыс патшасымен қарым-қатынасы туралы алдын-
ала Халық кеңесінде талқыға салып, көптің рұқсатын алмағанын хабарлайды. Олай 
болса өзге мемлекеттермен қарым-қатынасы Халық кеңесі құзырындағы мәселе. Ол 
турасында И. Ерофеева: «10 октября 1731 г. российский посланник был вызван на 
представительный курултай казахской аристократической элиты и старшин 
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Младшего жуза. Там его допросили «с великой яростью и гневом» о цели прибытия в 
Казахскую степь. К.М. Тевкелев объяснил старшинам, что прислан к ним русской 
императрицей по просьбе хана Абулхаира для принятия его с подвластным народом 
в российское подданство. После этих слов старшины перенесли свой гнев на 
Абулхаира. Они стали возмущенно спрашивать хана: «Для какой причины просил он 
«подданства российского один без согласия их, киргизских [прав. – казахских. – И. 
Е.] старшин». Жестко возражая оппонировавшим ему «противным старшинам», 
Абулхаир не сделал ни малейшей попытки завуалировать свои истинные 
политические замыслы, так как был уверен, что они уже в той или иной степени 
стали известны его оппонентам и настало время бросить открытый вызов судьбе. 
Казахские старшины, в свою очередь, продолжали настаивать на том, что 
«советовали» хану отправить посланцев к русской императрице «токмо затем, чтоб с 
Россиею быть в миру, а в подданстве быть не желают»- деп тарқатады [16, 16-17 б.]. 

Әбілқайыр ханның Халық кеңесі шешімінсіз Ресейдің «бодандық» туралы 
ұсынысын  қабылдағанын Орта жүз ханы Сәмеке де қолдамаған. Дегенмен Сәмеке 
хан да башқұрттармен, жоңғар қонтайшысымен шиеленіскен жағдайды есепке алып, 
А. И. Тевкелевке хат жолдайды. Елшілікке барып қайтқан башқұрт Таймас батыр А. 
И. Тевкелевке «Сәмеке хан Барақ, Әбілмәмбет сұлтандармен, Жәнібек батырмен 
6000 әскер жинап, қонтайшымен соғысқа дайындалуда. Алдағы жылы мамыр айында 
өтетін кеңестен соң, сізбен кездесуге уәде берді», - деп жеткізеді [8, 63-64 б.]. 
Мұндай нақты дерекке қарамастан орыс зерттеушісі А.И. Добросмыслов: «1732 
жылы, А.И. Тевкелевтің Ордаға келгеніне бір жыл өткеннен кейін қазақтар халық 
съезін өткізіп, Ресей бодандығын талқылауға келісті. Сьезге Кіші орда ханы 
Әбілқайыр, Орта орда ханы Сәмеке және А. И. Тевкелев қатысады. Халық өкілдері 
қатысқан съезде Әбілқайыр хан, Сәмеке хан Ресей бодандығына ант берді», - деген 
қорытындыға келеді [12, с. 8]. Расында, Сәмеке хан 1731-1732 жылдары «бодандық» 
мәселесі талқыланған жиынға қатыспады. 

Негізінде, орыс шенеуніктері қазақ даласында барлау жұмыстарын жүргізу 
барысы кезінде жүргізген күнделіктерінде қоғамдық, яғни халық кеңесіне қатысты 
азын-аулақ мәліметтер көптеп кездеседі. Сонын тағы бір мысалы ретінде 1781 жылғы 
31 желтоқсандағы Сыртқы істер мемелекеттік ұжымына жазған Уфа жәе Сібір 
наменгері И. Якобидің баянатынан көруге болады. Онда қазақ сұлтандары мен 
старшындары біртұтас ел билеушісіз болмауы керектігін алға тартып, Абылай ханды 
ақтық сапарға шығарып салу рәсімінен кейін, оның өсиеті бойынша үлкен ұлы Уәли 
сұлтанды хандық дәреже көтеру рәсімін өткізу керектігін алға тартады. Бұл 
жиылысқа 5 мың адам қатысты [17].  

ХҮІІІ ғасырдағы қытай дерегі: «Олардың ел өмірінде болып жататын күрделі 
мәселелерді шешу үшін дәйім бас қосып, түрлі жиналыстар өткізіп отыратын жерінің 
аты Есіл деп аталады», - деп толықтыра түседі [18, 211 б.]. Үш жүз қазағының 
орталығы Түркістан қаласында да талай жиындар өткен. Соның мұрағатқа 
түскендерінің бірі Абылай ханның Бас хан сайланған жиыны. Ол турасында ханның 
өзі орыс үкіметіне: «Менің аталас туыстарым Әбілқайыр мен Әбілмәмбет хандар 
дүниеден өтті. Олардың ізін басқан маған хандық кезек келді. Олар қайтыс болғаннан 
кейін қазақтың үш Жүзі – Ұлы жүз, Орта жүз және Кіші жүздің хандары мен 
сұлтандары, Ташкент пен Түркістан аймағының үлкен-кішісі тілек қосып, 1771 жылы 
Түркістан қаласында... мені үш Алашының ханы етіп, ақ киізге көтерді», - деп 
хабарлайды [19, 424 б.]. Бұл деректер хан сайлау, оған ұсынылатын үміткерледі 
анықтау  Халық кеңесі құзырында   болғанын дәлелдейді. Негізінде Абылай хан 
үшін халық кеңесінде өзіне берілген хандық дәрежені шет мемлекеттердің 
мойындаған хандық дәрежесінен артық көргенін, оның жүргізген саяси іс-
әрекеттерінен көруге болады.  

Халық кеңесі ХҮІІІ ғасырдың ІІ жартысында Цин империясының 
мұсылмандарға қарсы агрессиясын тоқтату мақсатында күн тәртібіне шыққан қазақ-
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ауған қарым-қатынасын да талқылады. Оны қазақтың Бас ханы Әбілмәмбет 
ұйымдастырады. Ол «жасының үлкендігіне қарамастан» Нұралы ханмен үнемі 
байланыста болған. Тіпті, Нұралы ханның адамдары  ауған елшісі Құтшымырмен 
кездесіп, одан Цин патшасынан Ахмет шахқа елшілер шыққанынан хабардар болған. 
Араға уақыт сала Әбілмәмбет хан Байтұрған бастаған елшілігін Ахметке жібереді. 
Осы тұста Қоқан билеушісі Ердана да ауған елшілерінің келіп, өзара көмек 
мәселелерін талқылағанын Абылай ханға хабарлайды. 1763 жылы жазда Ердана бек 
елшілері Әбілмәмбет ханға да келген [20, 222- 223 б.]. Көп ұзамай Әбілмәмбет хан 
қазақ-ауған мәселелерін талқылау үшін үш жүздің белді тұлғаларын қосқан кеңесті 
Түркістанда ұйымдастырған. Құлсары батырдың анықтауынша оған 6 мың адам 
жиналған. Кейін белгілі болғандай көпшілік ауған-цин арасында соғыс бола қалса, 
қазақтар Ахмет шахты қолдайды деген шешім қабылдаған [21]. 

1763 жылы қазақ даласында болған орыс тыңшылары көпестер М.Возмилов, 
Кузнецовтар Сұлтанбет сұлтан және Құлсары батырмен кездесіп,  Қазақ хандығының 
ауғандармен  арадағы байланысын толық анықтаған. Дегенмен, олар Абылай ханның 
Цин патшалығына да елші жібергенін де анықтайды [20, 221 б.]. 

1764 жылы 15 наурызда Сібір шебі әскерлерінің қолбасшысы И.И. Шпрингер 
Санкт-Петербургке Абылай ханға 20 адамнан тұратын ауған елшілігі келді деп 
хабарлайды. Бұл жөнінде Ахмет шахтың Абылайға жазған хатында Цяньлунға 
құрамында 40 адамы бар елшілік жібергені және оған: «Боғдыханның мұсылман 
дініндегі халықтар мен Қашғар, Жаркент секілді басқа да осындай елдерге билік 
жүргізуге ешбір құқы жоқ», — деп ескерткені айтылған [22, 8 б.]. Сонымен, қазақ 
билеушілері Халық кеңесі шешімімен Цин империясының солтүстік-батысындағы 
Жонғарияны жұтқан екпінді саясатының  алдын алуға барын салады. Сол кезеңге 
дейін екі алыптың – Ресей мен Қытайдың ортасында ел тәуелсіздігін сақтау жолында 
көп векторлы бағыт ұстанған Қазақ хандығы  күшейген Ауған шахымен осылайша 
саяси дипломатиялық қатынас орнатады. Оның нәтижесі ауған елшілерінің Қытайға, 
Қазақстанға, Қоқан хандығына өзге де мұсылман халықтарына баруы бола алады. 
Мұның өзі Халық кеңесінің Қазақ хандығының Ресей, Жоңғария, Ауған, Цин 
империясымен қарым-қатынасын алдын-ала талқылап, ел билеушілеріне  ерекше 
мүмкіндік бергенін көрсетеді. 

Ел қорғау мәселесі де Халық кеңесі құзырында болды. Оны 1710 жылғы 
Қарақұм, 1726 жылғы Ордабасыдағы кеңестер айғақтайды.  Тарихшы Н.Г. 
Аполлованың пікірінше,  1710 жылы Қарақұм құрылтайында батырлар, 1726 жылы 
Ордабасыда билер айырықша көзге түседі [23, 135 б.]. Нәтижесінде Әбілқайыр хан 
басқарған қазақ қолдары жоңғарлардың екпінді шабуылын тоқтатады. 1724 жылы 
Әбілқайыр хан Қазақ хандығы астанасы Түркістанды азат етеді.  

Ресейдің жоңғарлармен соғыста ашық көмек бермейтінін сезген Әбілқайыр 
хан, Әбілмәмбет хан, өзге де сұлтан, батырлар олармен келісімге келу жолдарын 
қарастыра бастайды. П. Гладышевтің анықтауынша, Ұлы жүз 1735 жылдан бері, ал 
Орта жүз 1741 жылдан бері бейбіт өмір үшін Қалдан Церен қонтайшыға аманат бере 
бастаған. 1742 жылдың басында Әбілқайыр ханға келген ойрат елшілері Қамқа мен 
Баранг  ханға жоңғар «бодандығына» өтуді ұсынған [8, 193-194 б.]. Қалдан Цереннің 
осы талабы Кіші жүзде өткен Халық кеңесіне 1500 адамның қатысуымен талқыға 
түскен. Кеңестен соң, Бас хан Әбілқайырға келген билер талапты орындау қажет деп 
есептеген [24, 125 б.]. Дегенмен, осы тұстағы Әбілқайыр ханның шешімдерін жеке 
өзінің үстемдігі үшін пайда табу, хандық таққа таласушыларды жою болды деген 
пікірлердің де тарихымызда бар екенін айта кетуге тиіспіз [25]. Әбілқайыр ханның 
1742 жылғы наурызда Орынбор комиссиясына «біздің жұртымыздың кеңесіндегі 
менің туысқандарымның (Әбілмәмбет хан, Барақ және Батыр сұлтандар – Ә.М.) теріс 
қылықтары мен қарсы әрекеттерін жеткіземін», - деп басталатын хатты Бас ханның 
олармен келісе алмауынан көреді. Хатқа мұқият назар аударсақ, кеңесте Әбілмәмбет 
хан, Барақ, Батыр сұлтандар, башқұрттан келген Қарасақал төртеуі жоңғарға аманат, 
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алым-салық беруді қолдағаны белгілі болады [8, 190 б.]. Бұл арада басты мәселе елді 
қорғаудың тиімді жолын іздестіру және осы мақсатта Ресей, не Жоңғарияның 
мүмкіндіктерін пайдалану болған. Әркім өз ойының дұрыстығын дәлелдеуге 
тырысқан. 

Халық кеңесінде аманат мәселесі де шешілген. Мәселен ол Әбілмәмбет 
ханның елшісі Ақшораның жоңғар билеушілерімен болған келіссөздерінде де 
қойылады. Қонтайшы Әбілмәмбет ханға «қазақ арасында қонтайшының ұлы Шуна 
батырмын деп өзін-өзі жалған атап жүрген Қарасақалды» кейін қайтарудың маңызын 
ескерткен. Елші қазақтар: «бас қосып кеңесеміз, ақылдасамыз, жауабын береміз. Ел 
бытыраңқы, бір шеті Орынборға таяу, жинала қоюы қиын, ақылдаспай жауап бере 
алмаймыз» деп жауап қайтарған. 

Ақшора батыр бастаған қазақ елшілері жанына 3 жоңғар елшісін ертіп, 
Әбілмәмбет ханға 1742  жылы көктемде оралып, Қалдан Церен талаптарын жеткізеді. 
Содан көп ұзамай Орта, Кіші жүздегі 1500 жуық, ел игілері жиналып, арнайы кеңес 
өткізеді. Біздіңше, осы кеңеске қатысушылар жауды тоқтатып, тұтқынға түскен 
қазақтарды қайтарып, атамекенді сақтаудың барлық жолдарын талқылаған. Содан 
1742 жылы көктемде барлық қазақ жүздерінің белгілі азаматтарының 
қатысуымен үлкен кеңес өтеді. Қорытындысында Әбілқайырдың Ресейден көмек 
сұрауы қажеттігі, Орта жүзден аманат жіберілетіні шешіледі. Араға уақыт сала 
Әбілмәмбет ханның ұлы Әбілпейіз бен арғын-қуандық Нияз батыр Жоңғарияға 
жіберіледі. Олар 1742 жылы қараша айында Жоңғарияға жетеді. Кейін белгілі 
болғандай Әбілмәмбет хан аманатты орындау арқылы екі мәселені – біріншіден, 
Абылай сұлтанды босатса, екіншіден, Түркістан өңірін қайтарып алуға қол жеткізеді. 
Міне, Әбілмәмбеттің осындай шебер дипломатиялық қадамдарын қолдамаған Ресей 
оны тақтан тайдыруды ойластырып қана қоймай, оған Әбілқайыр ханды, оның 
ұлдарын, Барақ, Батыр сұлтандарды қарсы айдап салу жоспарын жүзеге асыра 
бастайды [11, 259, 263, 265 б.].    

Халық кеңесі елдегі тұтқындарды алмастыру мәселесін де қараған. 
Мәселен, 1747 жылы мамырда Жәнібек тархан мен Бөгенбай батыр И.И. Неплюевке: 
«Бүгінде ханға (Әбілқайырға – Ә.М.) Сізден арнайы елші жіберілген жоқ, ал олар 
келсе, қазақтар арасында тұтқында ұсталған Арслан мен Федор кері қайтарылады», - 
деп хабарлайды. Губернатор Әбілқайыр ханнан өз адамдарын босатуды екі мәрте 
талап еткенімен оларды босата алмайды. Тек содан соң ғана, губернатор амалсыздан 
қазақтар арасындағы беделдi азаматтарға өтініш білдіре бастайды. Әбiлқайыр хан 
Нұралы сұлтан мен Жәнібек тарханның орыстарды босату туралы өтінішіне «Бұл 
мәселеде арнайы би және старшындар кеңесін өткізем, сонда шешіледі», - деп жауап 
қайтарған. Кейін жағалбайлы руының старшыны Серке батыр да өз баласы арқылы 
ханға орыстарды босату туралы өтінішін білдіреді [26].  

Қазақ-орыс қатынасының шиеленісі кезеңінде Ресей Сыртқы істер алқасы 
И.И. Неплюевтің шекараға шабуылдаушы қазақтарды қатаң жазалауын да сынға 
алады [27, 375-376 б.]. Көп ұзамай А.И. Тевкелев жанына Қазан қаласында  аманатта 
ұсталған Қожахмет сұлтанды ертіп, Орынборға жолға шығады. Мұндай хабарды 
алған соң Кіші, Орта жүзден 500-дей белгілі сұлтан, би, батыр, старшындар 1748 
жылдың маусымында жиналып, болашақ кездесуде көтерілетін мәселелерді алдын-
ала талқыға салады. Кеңесте сөз алған Әбілқайыр: «Кезінде қазақты Ресейге 
«бодандыққа» әкелгендегі басты мақсатым өзім үшін емес, бүкіл қазақ халқының 
пайдасы мен тыныш өмірін қамтамасыз ету болды», - деп ішкі сырын ақтарады. 
Кейін Әбiлқайыр ханның әйелi Бопай ханым да сөз алады. Кеңес соңында қазақтар 
Әбілқайыр ханға сенім білдірген. Бірнеше күннен соң ханға Орта жүзден келген 
Жәнібек тархан, Шақшақ Бөгенбай батырлар және көптеген старшындар Кеңес 
қорытындысымен келіскен. Атақты қазақ батырлары қазақтың Бас ханы 
Әбілқайырдың саясатына тағы да қолдау жасаған [8, 389-391 б.]. Кеңес қорытындысы 
көрсеткендей Кіші, Орта жүз азаматтары Әбілқайыр ханның ұстанған саясатымен 
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толық келіскен. Егер өзара даулы мәселелер болса, кеңеске қатысып мұқият жазып 
алған Сақмар казак-орысы Көбек еш жасырмастан Орынборға жеткізер еді. 

Халық кеңесінінің ұйымдастырылу уақытын А.Тевкелев мамыр айына, 
Я.Гавердовский  Тәуке хан күз айларының біріне белгілейтін деп анықтайды. Қазақ 
хандығы тарихының маманы Н. Атығаев еңбегінде: «Согласно по казахским 
обычаям, большие собрания представителей всех казахских жузов – Курултай, 
обычно поисходили осенью, перед перекочевкой на зимние стойбища. Это понятно. 
В отличие от весны, осенью передвижения по степи не представляют особых 
сложнести и значительно легче собирать людей из различных уголков степи. 
Немаловажно и то, что в это время скот набирает вес и жиреет. Поэтому  все 
значимые мероприятия кочевники проводили осенью. В это время, как указывал А.И. 
Левшин, происходили и празденства. «Осенью же проходили народные собрания, на 
которых решались важные для страны дела» - отмечал Т.И. Султанов. В период 
правления Тауке хана это было установлено законодательно. Одна из статьей 
казахского свода законов «Жеті жарғы» гласила: «Чтобы сам хан, равно как и все 
султаны, старейшины и правители родов, собрались осенью в одно место, в середине 
степи, для рассуждения о делах народных». Исходя из этого, предпочительно 
восшествие на трон Керей хана и, следовательно, образование Казахского ханства 
датировать осенними месяцами 1465 года» деп нақтылай түседі [28, 161 б.].   

Дегенмен Тәуке хан өлгеннен кейін  бекітілкен заң өзгеріске ұшырады.  
Біздіңше, ол Қазақ хандығының ішкі-сыртқы саяси жағдайының күрделене түсуіне 
байланысты өзгерген. Алдымен Қазақ хандығын Ресей империясының отарлау 
аумағына алуымен, ол қолдаған қалмақ, башқұрт, Жайық, Сібір казак-орыстарының 
шабуылдарымен, қазақ-жоңғар қарым-қатынасының күрделілігімен, елдің 
оңтүстігіндегі жағдайдың шиеленісуімен түсіндіріледі.   

1769-1770 жылдары қазақ даласында болған орыс зерттеушісі П.С. Паллас 
Орынбор - Жайық қалашығы (бүгінгі Орал қаласы – Ә.М.) – Гурьев (бүгінгі Атырау 
қаласы – Ә.М.) қалалары аралығын аралап, қазақтардың жылда үш кеңесі өтетінін 
және олардың талас-тартыс пен келіспушіліктерді реттеуге бағытталатынын»  жазып 
алса [29, 578-579 б.], Я. Гавердовский қазақтар Халық кеңесін  «тек соғыс кезінде, 
Ресей патшасына өкілдерін жібергенде және хан сайлағанда ұйымдастырады» деп  
көрсетеді. Бұл арада тарихшы Ж. Мажитованың «осы жерде Я.Гавердовский аймақта 
Ресей билігі ықпал ете бастаған ХҮІІІ ғасырдың ІІ жартысындағы сьездер туралы 
айтса  керек» деген пікірімен келісуге болады [30, 15 б.]. Өйткені орыс саясаткерлері 
мен 1784 – 1792 жылдары Сібір және Уфа губерниясының генерал-губернаторы, 1796 
– 1798 жылдары Орынбор әскери-губернаторы болған О.А. Игельстромның 
ұйымдастыруымен Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс кезеңінде қолдан 
бірнеше рет кеңестерді ұйымдастыруға батыл кіріскен болатын. Ресей жоспары 
бойынша Халық кеңесі хандық билікті тоқтатудың бастамасы болды. Кейінгі 
жылдары Орынбор губернаторлары  Халық кеңестерін  Орынбор төңірегінде 
ұйымдастыра бастады. Ол арқылы Ресей өз жоспарларын іс жүзіне асырды. 

Қазақ хандығы дәуірінде Халық кеңесінің өтетін орны да алдын ала 
белгіленді. «Жеті жарғыда» халық жиынының үш жүз баласына бірдей ыңғайлы 
жерде өтетіні нақтыланған. Халық жадында Қозыбасы, Сайрам, Мәртөбе, Күлтөбе, 
Қарақұм, Қарақорым, Ордабасы, Түркістан және өзге де жерлерде өткен жиындар 
сақталған. Ордасыдағы жиынды сипаттаған А.И. Левшин өз еңбегінде «Общее 
предприятие тотчас освящено клятвою верности друг другу. Хан Абулхаир избран 
главным предводителем, и белый конь, принесенный по народному обычаю в жертву, 
был принят залогом будущего успеха». И эти же положения он раскрывал: «Опас-
ность примирила внутренние междоусобия, возродила общее согласие и направила 
всех к одному предмету. В собрании целого народа положено двинуться вперед, 
напасть на общих врагов и вытеснить их из древних киргиз-казахских земель. Общее 
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предприятие тотчас освящено клятвою в верности друг другу. Хан Абулхаир избран 
главным предводителем» деп тарқата түседі [31]. 

Қазақ ғалымдары  М.Н. Алдаберген, С.Ж. Жолдасов жиын өткен орындарға 
ерекше назар аударып, ХVІІ-ХVІІІ ғасырлардағы Құрылтайлардың өткізілген 
орындарына талдау жасады. Мәселен, олар «Басында  күнде жиын  өткен Күлтөбе 
кездесуінің қайда болғанын бүгінгі зерттеушілердің кейбірінің өзгертіп жазып 
жүргені жаныңа батады. Ал оған дейін қанша кездесулер өтті, ол  жөнінде аз 
айтылады. Соның басында Сайрамның тұрғаны да белгілі» дей келе, Қалдан 
Бошақтудың әскерлерiнің 1681 жылы Сайрамды шапқанын, 1683 жылы жоңғарлар 
Сеуан Рабдан қолбасшылығымен Сайрамды тас-талқанын шығарғанын, осыдан кейiн 
жыл сайын шамасы екі рет жиналатын кездесу басқа орынға ауысқанын» жазады. 
Осы кезеңде Мәртөбе қасиетті орынға айналады. Дегенмен тарихи жағдайларға 
байланысты  1683 жылдан кейінгі Мәртөбедегі кездесу өтпеген. Зерттеушілер «Көп 
ұзамай Құрылтай  Ташкенттің  оңтүстігіндегі  Күлтөбеге ауысқан. Күлтөбе бұрынғы 
қазақ жері. Ол бүгінгі Өзбекстан Республикасында. Кезінде Ұлы жүздің ордасы 
болып, оның ханы Жолбарыс пен биі Төле отырған Ташкенттен шамасы қырық бес 
шақырым жердегі Ангрен өзенінің ескі арнасының жағасындағы «Күлтөбенің 
басында күнде жиын деп аталып кеткен жерде. Тек Күлтөбенің қайда екендігі 
жөнінде сөз болғандықтан оқырмандарымыз өткен тарихымыздың шындығын білсін 
дегеніміз. Олай болса, басында күнде жиын өткен Күлтөбеміз Ташкенттің 
оңтүстігіндегі Ангрен өзенінің жағасында. Орыс тарихшылары мен кезінде М. 
Тынышпаев та айтқан «Жеті жарғы» қабылданған, ескі Ангрен жағасындағы жердi 
көп iздестiрiп, тапқанымызда сол жердiң тұрғындарының көпшілігі арнайы іздеп 
келгенімізді естіп, таң қалған еді» деп кейбір ізденушілердің Күлтөбенің 
Түркістандағы А. Ясауи кесенесі жанынан 350 метр жерде деген пікірін сынға алады. 
Ғалымдар Төле  би  қайтыс  боларда мүмкіндігі  бола  тұрып,  елдің  зиялылары  
жерленетін  Түркістанды  айтпай, сол кезде Ұлы жүздің астанасы болған, ұзақ жыл 
өзі билеген Ташкентке «Шайхантаур мазарының жанына жерлеңдер» - дегенде, 
кейінгі ұрпақ «ата-баба жерінің шекарасын ұмытпасын» дегенді ойлады емес пе 
деген ойын білдіреді [32, 56-59 б.]. Яғни Күлтөбе мәселесіне ізденістер қажет.  

Қорыта келгенде, Қазақ хандығы дәуіріндегі Құрылтай немесе Халық кеңесі 
мемлекеттің барлық маңызды мәселелерін  бірлесе, келісе отыра шешті. Көпшілік 
оны орындауға міндеттелді. Сондай-ақ Халық кеңесінің әлеуметтік құрамы, яғни 
оған қатысқан әлеуметтік топтарды, сонымен қатар бұл кеңестің иерархиялық 
жүйесін байқауға болады. Бұл сонау ежелгі дәуірден бастап қалыптасқан табиғи 
заңдылықтың нәтижесі еді. Сондықтан да бұл кеңестің ерекшелігі тек өз дәуіріндегі 
мемлекеттік билік құрылымының бір бөлшегі ретінде ғана емес, бүгінгі әлем 
тарихында адамзат баласының алдына қойылған «азаматтық қоғамның» стиліне 
сабақтас келетіндіктен, яғни Ұлы бабаларымыздың қалдырған асыл мұрасы 
демократиялық стильге лайықталғандықтан, оны бүгінгі таңда әлемдік сұранысқа 
жауап бере алатын табиғи тәжіребесі ретінде қарастыруға болады. Сол себепті бұл 
Халық кеңесінің ережесін өз дәрежесінде зерттеп бойымызға сіңіру алдыңғы 
уақыттын еншісінде, яғни болашақ ұрпақтың біздердің қаперімізде болуы керек. 
Себебі оның түпкі нәтижесінде қазақ мемлекеттілігінің сақталуымен қатар, яғни 
бүгінгі Тәуелсіз еліміз қолға тиіп отыр.      
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Муктар А.К., Жусупов Р.Б. 

НАРОДНЫЙ СОВЕТ В ИСТОРИИ КАЗАХСОГО ХАНСТВА И ЕГО 
КОМПЕНТЕНЦИЯ 

Значительную роль в истории Казахского ханства сыграл Народный совет 
или Курултай. Ведь он решал все важные проблемы казахского общества в открытой, 
публичной обстановке. Сохранились архивные данные и летописи о проведенных 
советах в Козыбасы, Сайраме, Мартуке, Культобе, Каракуме, Каракорыме, Ордабасы 
и в Туркестане. В Народном Совете Керей, Жанибек, Касым, Жангир, Тауке, 
Абулхаир, Абилмамбет, Абылай хан сохранили единство народа, организовали 
защиту от внешних врагов, координировали отношения с соседними государствами. 
Народный совет начал терять свое влияние в период колонизации казахской степи 
Российской империи.  Последнее стремление к его восстановлению сделали 
Арынгазы и Кенесары хан. 

Ключевые слова: Казахское ханство, жуз, улус, Курултай, Народный совет  
 

Muktar A.K., Zhusupov R.B. 
NARODNYY SOVET V ISTORII KAZAKHSOGO KHANSTVA I YEGO 

KOMPENTENTSIYA 
A significant role in the history of the Kazakh Khanate was played by the People’s 

Council or Kurultay. After all, he solved all the important problems of Kazakh society in an 
open, public setting. Archival data and annals of the councils in Kozybasy, Sairam, Martuk, 
Kultob, Karakum, Karakorym, Ordabasy and Turkestan have been preserved. In the 
People’s Council, Kerey, Zhanibek, Kasym, Zhangir, Tauke, Abulkhair, Abilmambet, 
Abylay khan maintained the unity of the people, organized protection from external 
enemies, coordinated relations with neighboring states. The People’s Council began to lose 
its influence during the colonization of the Kazakh steppe of the Russian Empire. The last 
desire for its restoration was made by the Aryngaz and Kenesary khan. 

Keywords:  Kazakh Khanate, Zhuz, ulus, Kurultay, People’s  Council 
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ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТЕЙ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 

(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 

Аннотация. В данной статье на основе большого блока фактологических 
материалов рассматриваются и описываются предпосылки, ход и особенности 
строительства мусульманских мечетей и мектебов на территории Казахстана в 
период его присоединения к Российской империи. Раскрываются характер и 
закономерности развития данного процесса в тот или иной этап его реализации, 
результаты и влияние этого явления на другие социальные изменения, 
происходившие в это время в трансформирующемся казахском обществе и, в целом, 
на конфессиональное развитие ислама в Казахстане.  

Ключевые слова: ислам, конфессия, Казахстан, мечеть, медресе, 
мухтасибаты, духовные служители, развитие, Российская империя, политика, 
духовное собрание, социально-административные реформы, регистрация, 
территориальная подчиненность. 

 
В период существования Российской империи, одной из противоречивых 

конфессиональных политик властей в ней была политика в отношении ислама. В 
начале политика российского государства относительно мусульманства была  
неблагосклонной. В первой половине XVIII века законодательство по отношению к 
мусульманству было направлено на его ограничение. Содержание этого 
законодательства свидетельствует о том, что строительство новых мечетей было 
затруднено, всячески поощрялись переход мусульман в православие и миссионерская 
деятельность православного духовенства официальной церкви. Данная политика 
имперских властей вызывала недовольство мусульманских общин России, что нашло 
отражение в наказах мусульманских депутатов в Уложенную комиссию 1767 года, 
где подчеркивалась необходимость снятия ограничений в отправлении религиозных 
обрядов ислама [1, c. 18].  

К концу же данного столетия, при Екатерине II, указанная выше политика 
становится более лояльней. В 1773 году 29 мая императрица заявила Сенату, что как 
всевышний бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она из тех же 
правил, сходствуя “святой воле и в сем постулат изволит, желая только, чтобы между 
подданными всегда любовь и согласие царствовали” [2, с. 120]. Вследствие этого 
Синод издает циркулярное предписание всем архиереям “отныне в дела, касающиеся 
до всех иноверных исповеданий и до построения по их законам молитвенных домов, 
не вступать, а предоставлять оное все на рассмотрение светских команд, совместно с 
которыми прилагать старание к уничтожению между подданными всяких 
разногласий и водворению между ними любви, тишины и согласия “ [3, с. 776]. 

Лояльность по отношению к исламу к концу XYIII века со стороны 
официальных властей была вызвана рядом внешнеполитических и 
внутриполитических событий, а в отношении Казахстана в связи со стратегическими 
целями по “безболезненному” включению в состав империи его населения, 
проживающего на значительной территории. Но как бы то ни было, это 
способствовало укреплению позиций ислама в империи и одновременно ослаблению 
миссионерской деятельности РПЦ. Складывалась для того времени противоречивая 
ситуация, когда само правительство способствовало укреплению влияния 
мусульманства рядом предпринимаемых им мер. Так, в 1797 году в Санкт-
Петербурге была открыта Азиатская типография для печатания мусульманских книг, 
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которые до этого просто переписывались [4, с. 4]. Особенно в большом количестве и 
буквально тысячами экземпляров стала выходить исламская литература с переносом 
типографии в Казань в 1802 году. 

Череда лояльных мер со стороны властей в этот период по отношению к 
исламу в России этим не ограничилась. Далее было позволено мусульманскому 
духовенству свободно строить мечети и духовные школы (медресе и мектебы), в том 
числе и на территории Казахстана, при этом даже отпускались для этого казенные 
субсидии. Правительство предпринимает меры к легализации и организации 
мусульманских институтов, оказывая при этом для этого даже материальное 
содействие, чтобы сделать их деятельность прозрачной и подконтрольной и. В связи 
с чем, во второй половине XYIII-го столетия начала формироваться организационная 
структура «российского» ислама. 

Эти меры приводят к возникновению в среде русского мусульманства 
нехарактерных для ислама церковных организаций в виде муфтиатов. Таким 
образом, в это время в Российской империи оформляются для мусульман два 
религиозных организационных объединения – муфтиаты, с назначением в них 
муфтиев-Оренбургского (в 1788 году в г. Уфе) и Крымского (в 1794 году) с особыми 
штатами для Духовных Собраний при них [5]. 

Учреждением муфтиатов был создан прецедент по образованию духовной 
иерархии, в принципе чуждого для традиций ислама, в котором муллы и имамы 
являются по существу предстоятелями в богослужебных собраниях и духовными 
учителями-наставниками народа. По канонам исламской религии их нельзя 
рассматривать в качестве неких жрецов и совершителей таинств, что характерно для 
некоторых других религии, в частности, для православия. Русский исследователь 
конца XIX века Н.Череванский считал, что правительство времен Екатерины II 
сыграло на руку русскому исламу, объединив всех подвластных России мусульман 
вокруг определенных центров, придав тем самым русскому мусульманству “ 
организационную стройность и целостность“ [2, с. 123]. 

Что касается политики царского правительства по отношению к исламу в 
этот период и религиозного вопроса среди казахов, то тот же Н.Череванский писал по 
этому поводу: “Эта политика веротерпимости и даже покровительства исламу – в 
ожидании политических выгод, принятая в царствование Екатерины II, особенно 
пагубно отразилась на киргизах, которых мы чрез ислам хотели привлечь к России, 
но, кажется, мало достигли в то время каких либо целей. Вместо того мы сами 
навязали киргизам – этим полудиким язычникам – ислам и в течение времени 
достаточно омусульманили их, чтобы оградить от благотворного воздействия 
христианской и русской культуры» [6, с. 123]. 

Тем не менее, в силу, прежде всего, политических обстоятельств и 
стратегических целей колониальной державы «высочайшей» грамотой Екатерины II 
от 25 февраля 1782 года «в изъявлении монаршей милости к киргиз-кайсацкому 
народу», было поручено на границах, прилегающих к казахским кочевьям, на 
удобных местах строить мечети для богослужения. Данная политика получила свое 
дальнейшее официальное подтверждение в именном указе от 2 мая 1784 года в 
период учреждения “Пограничного Суда” и особого управления для казахов, где 
содержалось прежнее повеление о скорейшем окончании постройки мечетей для 
“народов магометанского закона” [7].  

При рассмотрении данного вопроса нужно иметь в виду, что приводимые 
исторические факты не должны создавать впечатления, как это утверждает, к 
примеру, тот же Н. Череванский, что ислам был насильно навязан казахам 
российским правительством в период Екатерины II. Дальнейшее распространение и 
развитие мусульманства в Казахстане в этот период являлось объективным 
процессом и имело востребованность со стороны самого местного населения. 
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Так, Оренбургский генерал-губернатор О.А. Игельстром еще в 1789 году 
докладывал Екатерине II, что как старшины, так и большинство казахского населения 
достаточно привержены мусульманству. Далее он пишет, что к нему обратились 
Сырым Датов и ряд других старшин с просьбой построить для них мечеть, для их же 
детей открыть мектеб и прислать муллу для ведения обучающей деятельности. К 
тому же, он сообщает об их пожелании получить через местную администрацию 
возможное количество коранов. При этом, по его словам, он раздал им имевшееся у 
него на тот момент количество коранов, получил заказ еще на 100 экземпляров и 
порекомендовал получать мусульманскую грамотность пока в Сейтском посаде [8, с. 
124-125]. 

Для вновь строящихся в екатерининскую эпоху мечетей было указано 
приглашать “мулл из казанских ученых татар”, в то время как при Неплюеве, 
наоборот, старались ограждать казахов от влияния татарского мусульманского 
духовенства. Так, к примеру, указом Коллегии иностранных дел от 11 мая 1747 года 
было запрещено допускать браки казахов с “магометанами-башкирами и татарами 
как Оренбургскими, так и Казанскими [2, с. 125]. Но уже в именном указе Екатерины 
II от 27 ноября 1785 года на имя Оренбургского генерал-губернатора О.А. 
Игельстрома указывалось, что “снабжение разных родов киргизских муллами 
немалую пользу в делах наших принести может, почему и старайтесь определить 
оных, истребовав из Казанских татар” [9]. Муллам этим приказано было определить 
денежное содержание и обнадежить “большим награждением”. 

С открытием в Степи в 1786 году по указу 3-го июня расправ, также 
положено было назначить на каждую из них особого муллу на жалованья от казны 
[10]. В частности, в городе Оренбурге, при военном губернаторе Н.Н. Бахметьеве, 
первый городской мулла Абдурахман  был назначен в 1799 году с жалованьем в 150 
рублей от казны. По ходатайству того же военного губернатора в 1802 году 6-го мая 
выходит “высочайшее соизволение” о постройке за казенный счет первой соборной 
мечети в Оренбурге, со сметою в 8770 рублей, утвержденной 17 января 1803 года. 
Освящение этой мечети Оренбургско – Уфимским муфтием Гусейновым состоялось 
25 января 1805 года [11]. Впоследствии эта мечеть, сгоревшая в пожаре 16 апреля 
1879 года, была восстановлена на средства оренбургского купца Ахмета Хусаинова.  

При мечетях и караван-сараях в городах Оренбурге и Троицке было указано 
устроить, как “необходимую принадлежность”, мусульманские школы (медресе) для 
обучения казахских мальчиков “начаткам магометанского закона”. Об этом 
говорилось в указе от 4 сентября 1785 года [12]. В новом указе от 12 ноября 1786 
года на имя Оренбургского наместника также упоминалось, что ”как предписано уже 
от нас, устроить при мечетях школы, то и принять меры к скорейшему введению там 
учения по правилам, заимствуя оные из устава народным училищам в Российской 
империи…” [6, с. 126]. 

Как следствие, в начале XIX века в приграничных районах Степи стали 
появляться мечети, стало расти число мусульманских священнослужителей, в том 
числе и из представителей коренного населения, все больше верующих стремилось 
совершить паломничество к святыням ислама. Нужно отметить, что власти и в этом 
не строили в этот период препятствий, а зачастую, даже оказывали содействие [1, с. 
125]. 

Таким образом, одним из особенностей истории ислама в Казахстане в 
период его присоединения к Российской империи, было начало активного, по 
сравнению с предыдущими периодами этой истории, строительство мечетей. А 
строительство со временем все большего количества мечетей в разных концах 
территории нашей страны, с «указными» муллами при них, в свою очередь, 
создавало предпосылки и условия для начала активного организационного развития 
здесь мусульманства. 
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Как было отмечено, возведение первых мечетей российским правительством 
на приграничной территории Казахстана было связано с указом Екатерины II. В это 
время предполагалось построить четыре мечети: три по Оренбургской линий, одну - 
по Сибирской [13, с. 97]. На строительство выделялось 20 тысяч рублей в течение 
четырех лет с 1783 года. По Оренбургской линии мечети предусматривалось 
возвести в Оренбурге, Верхне-Уральске и Троицкой крепости, по Сибирской линии – 
в Петропавловской крепости. Именно эти города и крепости для начала 
строительства мечетей в Степи были выбраны неслучайно. К примеру, в 
Петропавловской крепости было решено строить мечеть в связи с регулярным 
прохождением там менового торга казахов с поволжскими и среднеазиатскими 
купцами. Для его строительства 8 июля 1782 года «Высочайшим Повелением» было 
отпущено 5 тысяч рублей [14, л. 2]. 

Как видно, большое внимание уделялось выбору места для строительства 
мечетей. Они стали возводиться в городах и территориальных пунктах, которые 
часто посещались казахами или потенциально могли стать своеобразными 
организационными центрами местного мусульманства: Семипалатинске, Омске, 
Петропавловске, Таре, Оренбурге, Верхнеуральске, Троицкой крепости, на границе 
Уфимского наместничества и Тобольской губернии. Также это могли быть и удобные 
урочища, принадлежавшие отдельным казахским родам [15, с. 61-62].  

Что касается возведения в Петропавловской крепости каменной мечети, 
строившегося предположительно по проекту известного русского зодчего В.И. 
Баженова [13, с. 98], то, начатое в 1792 году, оно так и не было закончено. 
Недостроенное здание поразило молнией и «азиатцы», «следуя своему суеверию, 
перестали желать, чтобы оно было окончено». Вместо каменной они построили в 
Петропавловске «собственным своим иждивением» три деревянные мечети [14, л. 
38]. Но они, скорее всего, строились силами среднеазиатских купцов, в большом 
количестве приезжавщих на Петропавловскую ярмарку для торговли [16, с. 134]. 
После разрешения казахам в начале XIX века пересекать сибирскую пограничную 
линию для перекочевок «в российской стороне», правительство позволило сооружать 
для них мечети «во внутренних пределах» России. Командованию линии 
приходилось по приказу свыше «избирать место» для строительства казахам 
«молельных домов» [17, с. 86]. 

Архивные данные одновременно свидетельствуют о том, что, несмотря на 
лояльную политику царского правительства по отношению к мусульманству на 
окраинах империи в тот период, на местах ее реализация проходила не всегда 
однозначно. К примеру, это видно по затягиванию строительства многих мечетей, 
если даже они возводились по поручению правительства и, зачастую, им же и 
финансировались. Здесь уже сказывались проблемы межрелигиозных и 
межкультурных взаимоотношений. 

В конце XYIII – начале XIX веков мечети в Казахстане строились в основном 
в приграничных линиях, хотя со стороны казахов были прошения на их 
строительство непосредственно в Степи. Так, султан Орман Нуралиев просил о 
строительстве мечети близ Сарайчиковской крепости (1809 г.), а султаны 
Абдулмукмин Ашимов, Тауке и Баймухамед Айшуаковы ходатайствовали о 
возведении мечети на 200 человек при устье реки Хобда (1825 г.). Но власти отказали 
им в их просьбах, мотивируя тем, что строительство мечети потребует значительных 
финансовых издержек, а также тем, что степняки, не имея стационарных пунктов 
проживания, «не умеют сохранять деревянные постройки» [18, с. 157]. Поэтому надо 
отметить, что инициаторами строительства мечетей на территории Казахстана в этот 
период, вопреки устоявшемуся мнению, были не только татары. Нередко казахи и 
татары предпринимали совместные усилия по возведению здесь мечетей. Так, в 1832 
году они вместе осуществляли сбор на строительство мечети в Илецке. Султан Тауке 
Айшуаков «вызвался иметь попечение» по сбору приношений от казахов с тем, что 
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при мечети будет организована школа для изучения их детьми татарской грамоты и 
«закона мухамеданского». Султан-правитель Западной части Младшего жуза 
Баймухамед Айшуаков, в свою очередь, пожертвовал на данные меры 20 золотых 
монет (400 руб.). А казахи, кочевавшие близ соляных промыслов, «доставляли для 
этой цели баранов». Мечеть была построена в 1833 году, муллой же при ней был 
назначен служилый татарин из Казанской губернии Гайнулла Гадилшин [18, с. 157].    

Со временем, в рассматриваемом процессе по введению «организационных 
начал» в религиозную сферу жизни степняков через строительство для них мечетей и 
посылку к ним «указных» мулл, стали постепенно происходить существенные 
изменения. В конце XYIII – начале XIX веков, то есть в эпоху Екатерины II и отчасти 
Александра I, инициатива строительства мечетей исходила нередко со стороны 
российских властей, соответственно, финансирование их строительства и содержания 
шло из казны. Правда, в придачу к сумме, полученной на строительство из казны, 
власти могли дополнительно объявить сбор пожертвований на окончание 
строительных работ и дальнейшие эксплуатационные расходы [15, с. 61]. 

Но постепенно инициатива в этом деле со стороны российских властей 
перестала проявляться и, наоборот, увеличиваться со стороны представителей 
местного населения. Соответственно, царская администрация стала стараться 
переложить на них расходы по строительству и содержанию мечетей, а также 
духовных служителей при них. Более того, со временем решение данных вопросов 
стало обставляться новыми условиями. Это хорошо прослеживается по архивным 
документам, где в официальной переписке по указанным проблемам все чаще 
начинают упоминаться различные новые требования по ним. Так, в частности: 
проекты будущих мечетей должны соответствовать образцам, указанным 
правительством; должно иметься одобрение ОМДС; в выбранном месте 
строительства должно быть в наличии достаточное число прихожан (не менее 300 
человек); необходимо согласие инициатора строительства обеспечить в будущем 
содержание мечети и священнослужителей при нем и другие.          

Это, с одной стороны, было показателем тенденции постепенного отхода 
политики правительства по отношению к исламу от лояльности в сторону 
ограничений его деятельности как в целом по империи, так и в Казахстане. С другой 
же стороны, это показывало, что в Казахстане с начала XIX века все большее 
распространение и развитие получает ислам в его более организованной, 
канонической форме. Иными словами, здесь начала давать свои плоды политика 
российского государства по отношению к исламу периода последней трети XYIII и 
начала XIX веков, которая в последующем не раз будет подвергаться критике со 
стороны православных миссионеров и наиболее рьяных сторонников политики 
русификации на окраинах империи.  

Между тем, по мере расширения территории империи, где был 
распространен ислам, организационные преобразования властей в среде 
мусульманства не ограничились только строительством мечетей и назначением 
«указных» мулл в них. Стала создаваться мусульманская иерархия, с высшими и 
низшими духовными лицами, и организовываться мусульманские духовные 
управления. Российское законодательство создало мусульманское духовенство как 
сословие, с правами и обязанностями, то есть с установлениями, не характерными 
исламской религии и не предусмотренными шариатом. Наряду с этим, власти стали 
формировать своеобразную мусульманскую церковную организацию, что так же 
противоречило основам ислама.  

Так 22 сентября 1788 года именным указом Екатерины II было учреждено в 
городе Уфе Оренбургское Магометанское Духовное Собрание (ОМДС), которому 
должно было быть подведомственно все мусульманское население России, за 
исключением Таврической губерний.  
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Что касается территорий Казахстана, то она первоначально вошла в ведение 
ОМДС, которое на протяжении первой половины и середины XIX века оказывало 
влияние на духовную и организационную жизнь мусульман данной территории. При 
его участии и содействии строились здесь многие мечети, назначались в них 
мусульманские священнослужители, открывались мектебы. Султаны и знатные 
казахи ходатайствовали перед ним о помощи в назначении к ним мулл, которые при 
этом одновременно выполняли функций толмачей при них, учителей их детей. 

В первой половине XIX века назначение имамов во все официально 
разрешенные мечети в «степных» областях осуществлялось практически всегда при 
участии ОМДС. В то же время решение о разрешении на строительство отдельных 
мечетей местная административная власть могла принимать и сама, даже не 
советуясь при этом с ОМДС.  

Так, к примеру, это хорошо прослеживается в предписании канцелярии 
оренбургского военного губернатора председателю оренбургской пограничной 
комиссии от 20 апреля 1826 года. В ней, в частности, речь идет о просьбе султанов 
Абдулмукмина Агымова и Тауке и Баимухаммета Айчуваковых о выделении им 
земли для постройки мечети «по ту сторону Илека близ устья Большой Хобды», и, 
соответственно, разрешения на ее строительство. При этом в предписании 
указывается, чтобы председатель пограничной комиссии сам осмотрел это место, 
сделал план, убедился что это «не в ущерб самой и жителям Илецкой линии» и 
представил окончательное предложение по данному вопросу. И во всей этой 
переписке ни разу не говорится о том, чтобы согласовать этот вопрос с ОМДС [19].  

Здесь довольно много было мусульманских мектебов, практически каждый 
род, каждое отделение рода имело своего муллу [20, с. 121]. Жангир приглашал в 
Орду мулл из татар, «известных ученостью и правилами» и поручал им обучать 
казахов вероучению. После этого «тех из приготовленных, которые по экзамену 
ахуна оказывались достойными, делал муллами, в знак чего давал открытые приказы 
на татарском языке, за печатью своей и ахуна» [21, с. 78]. Затем они на основе 
письменного приказа хана направлялись по отдельным родам и даже отделениям 
родов. По ним, в частности, им предписывалось: прикладывать усилия к 
строительству мечетей и духовных училищ, учить детей грамоте и заставлять их 
молиться каждый день, а также держать уразу (мусульманский пост). К тому же они 
обязывались регулярно организовывать пятничные, также в дни мусульманских 
праздников, общие молитвы, а по их окончаний «делать простым киргизам 
наставления».  

В целом, деятельность хана Жангира в этом направлении приводит к тому, 
что к середине XIX века на территории Букеевской Орды значительно возрастает 
количество образованного мусульманского духовенства, большинство из которых 
были представителями коренного населения. Так, в 1853 году в Букеевской (в 
официальных документах Внутренней) Орде по данным Л.Терещенко было 139 
мусульманских священнослужителя, в среднем по одному на 170 кибиток [22, с. 59]. 

Со второй же четверти XIX века в политике монархической власти по 
отношению к исламу в империи постепенно начинает намечаться тенденция в 
сторону ограничительных мер. Данная тенденция стала все более проявляться с 
приходом к власти Николая I. С этого времени на политику правительства в 
отношении «инославных» вероисповеданий начинают оказывать влияние 
постоянные опасения верхов по поводу возможного возникновения внутренних и 
внешних угроз, способных привести к «потрясению основ».  

Данная тенденция, естественно, отразилась и на развитии ислама в 
Казахстане, в том числе организационном. Со стороны властей стали 
предприниматься меры к ограничению деятельности здесь не только 
среднеазиатского мусульманского духовенства, но и татарского, в том числе, со 
временем, и «указного». 
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Радикальные изменения по рассматриваемым вопросам стали происходить 
во второй половине XIX века, после присоединения территории всех трех жузов к 
империи и принятия законоположений, зафиксировавших итоги данного процесса. 
Из ведения ОМДС казахи «Оренбургского и Сибирского ведомств» были изъяты на 
основании «Временного Положения об управлении степными областями» 1868 года 
и полностью переданы ведению местных администрации. По данному положению 
организация духовных дел казахов была предоставлена местным муллам с 
подчинением их общему гражданскому управлению и министерству внутренних дел. 

Данные меры, опять же, имели политическую подоплеку. Царскому 
правительству на этом этапе развития его колониальной политики было необходимо 
ослабить мусульманскую пропаганду в Степи и воспрепятствовать усилению среди 
казахов мусульманства. В этой связи, чтобы ослабить «духовно-консолидирующие 
начала» среди казахов было решено даже их брачные и семейные дела изъять из 
ведения мусульманского духовенства и подчинить полностью народному суду, а 
звания указных мулл в степных областях отменить полностью [1, с. 271]. 

Временное положение 1867-1868 годов существенно ограничивало права и 
возможности мусульманского духовенства. Устанавливался жесткий контроль над 
строительством мечетей и медресе. В каждой волости разрешалось иметь не более 
одного мусульманского священнослужителя. Утверждение и увольнение его 
относилось к полномочиям областного военного губернатора [20, с. 184-185]. 

Вот типичный пример отношения местной военно-гражданской 
администрации уже этого периода к вопросу о строительстве новых мечетей на 
территории Казахстана. В 1887 году татарские купцы М.Хусаинов и Р.Шамсутдинов 
обращаются к военному губернатору Сырдарьинской области с просьбой о 
разрешении строительства новой мечети полностью на свои средства в городе 
Казалинске. Военный же губернатор этой области для принятия окончательного 
решения по вопросу, касающемуся жизни мусульман отмеченной области, советуется 
с православными иерархами региона, что также было характерно для того времени в 
вопросах проведения религиозной политики по отношению к «инородцам» [23, л. 15-
16]. 

В своем официальном ответе от 24 февраля 1888 года (№ 21) военному 
губернатору Сырдарьинской области по данному вопросу Туркестанский епископ 
Неофит постарался обосновать вредность «для дела православия» и нежелательность 
построения в Казалинске новой мусульманской мечети. В частности, он приводит 
следующие доводы: «…Проектированная купцами Хусаиновым и Шамсутдиновым 
постройка богатой и обширной, как видно из проекта плана, мечети и притом на 
самом видном месте, в центре г. Казалинска, по мнению Протоиерея Высоцкого, 
может послужить татарам сильнейшим средством по упрочению и расширению 
фанатического магометанства. Среди русского населения произвести вредное 
влияние туземцев в ущерб Православной церкви» [23, л. 15].   

Кроме того, епископ отмечает, что «как видно из телеграмм и газетных 
известий» в «Высших Правительственных сферах» предусматривается сделать 
Казалинск областным центром. Тогда, считает глава краевой епархии, центральная 
площадь этого города, наверняка, будет избрана для постройки нового соборного 
храма, что «окажется несовместным с близким соседством магометанской мечети» 
[23, л. 16]. Такой, примерно, подход к постройке новых мечетей к данному времени 
был и в других городах и областях Казахстана. 

С 80-х годов XIX в. религиозные дела казахского населения перешли в 
ведение Министерства внутренних дел России. Были введены ограничения на 
создание мусульманских просветительских обществ, совершение паломничества-
хаджа в Мекку. Глубоко задевало религиозные чувства мусульман требование 
русской администрации об обязательной установке в казахских духовных школах 
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(мектебах и медресе) портретов российского императора: - не учитывалось, что 
мусульманская традиция запрещает изображать человека» [24, с. 72].  

Что касается строительства мечетей в Туркестанском крае, то здесь также 
были свои особенности. Вообще же, в тот период, в основных мусульманских 
регионах империи их строительство регулировалось «Уставом строительным», но 
правила эти совершенно не касались рассматриваемого края. В целом, к постройке 
мечетей со стороны властей особых препятствий не чинилось. Они возводились или 
за счет пожертвований частных лиц или целой общиной, при этом никаких вопросов 
о том, каким образом будет содержаться мечеть в будущем (что обычно 
предусматривается по «Уставу строительному») не поднималось. Все эти вопросы и 
заботы оставлялись на усмотрение самого населения. Таким же образом никто не 
интересовался и тем – имеется ли при мечетях, определенное официально тем же 
вышеуказанным уставом, необходимое количество прихожан [25, л. 9]. 

Последующие существенные изменения организационного характера в 
жизни мусульман Казахстанабыли внесены «Степным Положением» от 25 марта 
1891 года. В соответствии со статьями 97-99 данного «Положения» было 
установлено, во-первых, что «инородцам» разрешается иметь своих мулл по одному 
на волость и, во-вторых, возведение мечетей разрешается Степным генерал-
губернатором (в подчиненных ему областях) и министром внутренних дел в 
Уральской и Тургайской областях [25, л. 9].  

К тому же, в источниках и исследованиях немало свидетельств того, что и в 
начале XX века официальные власти в некоторых областях Казахстана пытались 
вывести местные мечети из-под влияния ОМДС. Так, Р.Т. Айтбаева приводит 
следующий факт: в 1900 году военный губернатор Семипалатинской области начал 
ходатайство о выведении двух мечетей в Семипалатинской Заречной слободке, 
принадлежавших казахскому населению, из-под влияния ОМДС [26, с. 79]. 

Такое положение дел в области организации и управления духовными 
делами мусульман в Казахстане сохранялось до событий 1905 года, после которых 
стали наблюдаться некоторые уступки со стороны властей по отмеченным выше 
требованиям и ходатайствам. К примеру, по строительству мечетей, когда стали 
разрешать их возведение и сверх установленных норм. 
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Тасмағамбетов Ә.С. 

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ МЕШІТТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫС ТАРИХЫНАН  
(XVIII Ғ. АЯҒЫ – XX Ғ. БАСЫ) 

Бұл мақалада көптеген дерек көздерінің негізінде қазақ жерінде, оның Ресей 
империясының құрамына еңу кезінде, мешіттер мен медреселерді салу үрдісінің 
себептері, барысы және ерекшеліктері жан-жақты қаралып баяндалған. Осы үрдістің 
жүзеге асу барысындағы әр кезеңдегі сипаты мен заңдылықтары көрсетіліп оның сол 
тұстағы қазақ қоғамындағы басқа да әлеуметтік құбылыстарға және де исламның 
Қазақстандағы конфессионалдық дамуына тигізген әсері айқындалады. 

Тірек сөздер: ислам, конфессия, Қазақстан, мешіт, медресе, мұхтасибаттар, 
рухани қызметшілер, даму, Ресей империясы, саясат, рухани жиналыс, әлеуметтік-
әкімшілік реформалар, тіркеу, аумақтық бағыныштылық. 
 

Tasmagambetov A.S. 
FROM THE HISTORY OF CONSTRUCTION OF MOSQUES IN THE KAZAKH 

STEPPE  (END XYIII - EARLY XX CENTURY) 
Prerequisites, progress and features of Muslim mosques and mektebs construction 

on the territory of Kazakhstan in the period of its joining the Russian Empire, based on a 
large block of factual data are considered and described in this article. The nature and the 
consistent patterns of this process development at one or another phase of its 
implementation, the results and the impact of this phenomenon on the other social changes 
taking place at that time in the transforming Kazakh society and on the confessional 
development of Islam in Kazakhstan in general are disclosed here. 

Key words: islam, confession, Kazakhstan, mosque, madrasah, mukhtasibaty, 
clergy, development, Russian Empire, politics, clerical assembly, social and administrative 
reforms, registration, territorial subordination  
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КЕҢЕС ӨКІМЕТІНІҢ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫН ҚУДАЛАУ САЯСАТЫ 

 
Аңдатпа. Қазақ ұлтының болашағы жолындағы күреске толы күрделі 

кезеңнің бірі – ХХ ғасырдың 20-30 – жылдары болып табылады. Өзінің жеке 
басынан халқының мүддесін жоғары қойған ұлт зиялылары осы күрестің 
көшбасында тұрды. Олар республиканың қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуын ұлттық мүдде тұрғысынан шешу жолдарын 
ұсынды.  

20-жылдардан бастап Кеңес мемлекеті ұлт мәселесінде «ұлыдержавалық 
шовинизм мен жергілікті ұлтшылдыққа» қарсы күресу қағидасын ұстанды. Алайда 
соның ішінде «жергілікті ұлтшылдық» аса қауіпті деп табылды, онымен күрес 
жүргізу басты міндет болды. Қазақ зиялылары кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйе 
тарапынан «ұлтшылдыққа» айыпталып қуғын-сүргінді басынан кешірді.  

Тірек сөздер: ұлттық зиялылар, репрессия, әкімшіл-әміршіл жүйе, ұлт 
мәселесі. 

 
Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы тарихында ХХ ғасырдағы 

20-30 жылдар ерекше орын алады. Туған халқының тағдырына, болашағына 
байыппен қарап, ұлттық мұраттарды жоғары қойған ұлт зиялыларының алдыңғы 
толқыны - «Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болғандар» – Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынов, Ж.Ақбаев, Ж.Досмұхамедов, М.Дулатов, Х.Досмұхамедовтар болса, 
олар салған күрес жолын 1917 жылғы қос революция және одан кейінгі азамат 
соғысы кезінде шыңдалып, елдің қоғамдық-саяси өміріне белсене араласқан 
Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақов, С.Қожанов, С.Сәдуақасов, Ұ.Құлымбетов, С.Сейфуллин, 
Ә.Әйтиев, С.Меңдешев, Ж.Сәдуақасовтар т.б. жалғастырды. Ұлтжанды 
қайраткерлердің қай-қайсысы болмасын ағартушылық, қоғамдық-саяси қызметімен 
қазақты мәдениетті елдердің қатарына көтеруге бар күш-жігерін арнады. Елдің 
экономикасы мен ауыл шаруашылығын, білімі мен мәдениетін дамытуды ұлттық 
мүдде тұрғысынан шешудің жолдарын ұсынғандар аз болмады.  

Ұлттық автономия құру жөніндегі идеялары большевиктер тарапынан басып-
жаншылғаннан кейін Алаш зиялылары ендігі жерде Кеңес өкіметі аясында қазақ 
халқына қызмет етуді мақсат етті. Алайда олардың бұл ұлы мақсаттарын жүзеге 
асыруға Кеңес өкіметі шек қойды. 1919 жылы 4 сәуірдегі БОАК-нің шешімімен Алаш 
зиялыларына жасалған кешірім тек сөз жүзінде қалды. Кеңестік билік өзінің таптық 
саясатын партиялық шешімдер арқылы бекітіп отырды.  

1921 жылы наурызда өткен РК(б)П Х съезінің «партияны оған жат 
элементтерден тазарту және ұсақ буржуазиялық ағымға қарсы күресу туралы» 
қабылдаған шешімін осы жылғы 11-18 маусым аралығында Орынборда өткен РК(б)П 
Қазақ облыстық конференциясы басшылыққа алды. Конференция Қазақстан 
коммунистерін ұлыдержавалық шовинизм, болмаса жергілікті ұлтшылдық жағында 
болсын, ұлтшылдық ауытқудың барлық көріністеріне батыл тойтарыс беріп отыруға, 
еңбекшілерге интернационалдық тәрбие беру және оларды топтастыру бағытында 
жан-жақты жұмыс жүргізуге шақырды [1, 10 б.].  

РК(б)П Х съезі шешімдері мен РК(б)П ОК-нің 1921 жылы 21 шілдедегі 
«Партия қатарын тексеру, қайта қарау мен тазалау туралы» қаулысы негізінде партия 
қатарын тазалау жүргізілді. Қазақстанда бұл науқан 1921 жылдың тамызында 
басталып, 1922 жылдың ақпан айына дейін жалғасты, 4855 адам партия қатарынан 
шығарылды немесе кандидаттыққа көшірілді. Бұл ұйым құрамының 22%-ы еді. 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

319 
 

Соның ішінде 3660 адам партия қатарынан шығарылды [2, 95 б.]. Нәтижесінде 
Қазақстан партия ұйымы қоғамға «жат», «азғындаған», «мансапқор» элементтерден 
тазартылды деген қорытынды жасалды.  

Шындығында бұл тұжырым ақиқаттан алшақ болатын. Партия қатарынан 
шығарылғандардың қоғамға зиян қыларлықтай ешқандай іс-әрекеті болған жоқ. 
Мұндай жалған айыптауға қазақ қызметкерлерінің көпшілігінің бұрынғы Алаш 
қозғалысына қатысқандары негізге алынды. Мәселен, 1920-1922 жылдары Орал 
губерниялық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған Е.Қ. 
Қасаболатов 1921 жылы Алашордаға қатысқаны үшін партиядан шығарылды, 
кейіннен қалпына келтірілді. Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынов 1929 жылы 2 
маусымда жүргізілген тергеу кезінде өзінің партия қатарынан шығу себебін былайша 
түсіндіреді: «1921 жылғы қайта тазарту кезінде саясатқа селсоқ кісілер есебінде 
партиядан шығып қалдым. Сол кезде ғылыми жұмысқа ден қойып, саясатқа уақытты 
аз жұмсағаным, партия жиналысына қатыспауым селсоқтық деп танылды, шынымды 
айтсам, өзімнің негізі діттеген нысанам оқу-ағарту жұмысының ең өзекті мәселесі тіл 
мен қазақ әдебиеті туралы ғылыми шаруа деп санағанымнан болды. Ғылыми жұмыс 
уақытымның бәрін жеді» [3, 173 б.].  

Тарихи құжаттарға жасалған талдаулар Кеңес өкіметі орнағаннан кейін-ақ 
большевизмге «жат» көзқарастағыларды «ұлтшылдыққа» айыптаудың қалыпты 
жағдайға айналғанын, соның ішінде 20-жылдардың басынан қазақ зиялыларының 
өмірі мен қызметі қатаң бақылауға алынғанын көрсетіп отыр.  

Мәселенің мәнін тереңнен ұғыну үшін мұрағат деректеріне зер салайық: 
Алғашқы құжатта РК(б) П Қырғыз облыстық бақылау комиссиясына «Төтенше. 
Құпия» деген айдармен Мемлекеттік саяси басқарма (ГПУ) қызметкерлері Бабиков 
пен Шишковтың атынан 1922 жылдың 15 қыркүйегіне дейінгі уақытта қазақ 
зиялыларының арасында негізгі үш жіктің бар екендігі жайында мәлімет берілген. 
Орталығы Семей губерниясының Қарқаралы уезі болып саналатын бірінші топтың 
мүшелері деп Р.Мәрсековты, Ж.Ақбаевты, Х.Ғаббасовты, М.Дулатовты, 
А.Қозыбағаровты атайды. Ә. Бөкейханов басқарған бұл алашордашылар өздерінің 
Ұлттар Лигасындағы өкілі М. Шоқаймен байланыс жасай отырып, РК(б)П қатарын 
әлсіретуді мақсат етеді делінген. Жетекшісі А. Байтұрсынов болған екінші топтың 
мүшелері А.Кенжин, С.Садуақасов, Ә.Нахимжанов, М.Әуезов, М.Мырзағалиев, 
С.Арғыншиевтар Түркістан алашордашыларымен, атап айтқанда С.Қожанов, Т 
Рысқұлов, Х.Досмұхамедовтермен тығыз байланыс жасайды. Ал үшінші топқа 
«шенқұмар», «арандатушылар» деген айдар тағып, С.Меңдешевтің жетекшілігіндегі 
А.Асылбеков, Ә.Әйтиев, М.Саматов, Ә.Жангелдин, Н.Нұрмақов сынды қазақ 
қызметкерлерін жатқызады [4, 1-2 б.]. 

Екінші құжатта Мемлекеттік Саяси Басқарманың Шығыс бөлімшесінің 
бастығы Петерске 01.10.22 ж. – 01.01.23 ж. аралығында алашордашылар мен қазақ 
коммунистері арасындағы ұлтшыл топтардың іс-әрекеті жайында мәлімдеме берілген 
[5, 4-18 б.]. Онда Кеңестердің Бүкілқазақтық ІІІ съезі қарсаңында үш ұлтшыл топтың 
болғаны айтылған. Алғашқы топты Ә.Бөкейхановтың басшылығындағы Кеңес 
өкіметіне «жау пиғылдағылар» деп атап, мүшелеріне алдыңғы құжатта 
аталғандармен қоса А.Байтұрсыновты, У.Танашевты, Н.Құлжанованы, 
Р.Барлыбаевтарды қосады. Байшылдар мен алашордашылардан құралған бұл топ 
өздерінің ұясы болып отырған Қарқаралы уезінде болыстық және уездік комитет 
құрамына, губерниялық съезге де өз жақтастарын көптеп өткізген. Ақмола 
губерниялық съезіне сайланған делегаттардың да жартысынан көбі алашордашылар 
болып отыр. Партияда жоқ делегаттардан фракция құрған алашордашылар 
Кеңестердің Бүкілқазақтық ІІІ съезінің Президиумына өз жақтастарын, атап айтқанда 
А.Байтұрсыновты, У.Танашевты, Тұрмұхамедовты өткізуге тырысқанымен 
Н.Құлжанованың ғана сайланғандығы көрсетілген. А.Кенжин, М.Мырзағалиевтар 
кірген екінші топ орыс отаршылдығына қарсы күрес бағытын ұстанады. Ал орыс 
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коммунистерінің қолдауына сүйене отырып, Қазақстанды билеуге ұмтылған қазақ 
коммунистері Қазақ ОАК-і төрағасы С.Меңдешевтің тобына жатады дей келе, оларға 
мынадай сипаттама береді: істе тұрақсыз, жеке бас мансабын жоғары қояды. Бұл 
топтың ықпалы Қазақстанда көп тарағандықтан съезде үстемдікке ие болды. Съездің 
алдында баспасөз беттерінде алашордашыларға қарсы үгіт жүргізді. Қазақ ОАК-і мен 
Халком Кеңесінің құрамы негізінен осы топтан құралған. Кейбір жолдастардың 
нақты іскерлік деңгейі төмен делінген. 

Үшінші құжат мазмұны Кеңестердің Бүкілқазақтық ІІІ съезіне сайлау кезінде 
С.Меңдешев тобының Алаш қайраткерлеріне қарсы күрескені, Ә.Әйтиевтің Ішкі 
істер органдарын қатыстыру арқылы алашордашылардың сайлауға қатысу құқын 
шектегені жайында ақпарат береді. Сонымен қатар Орта Азия мен Қазақстанды 
территориялық жағынан межелеу қарсаңында партия ішінде бес «жік» болды делініп, 
оларға «садуақасовшылдық», «сейфуллиншілдік», «рысқұловшылдық», 
«қожановшылдық», «меңдешевшілдік» деген айдар тағады. [6, 66 б.].  

Большевиктер қазақ зиялыларының өз ұлтының шын күрескерлері екенін 
мойындады. Өздерінің отаршылдық мақсатын жүзеге асыруға басты кедергі деп 
санаған олар түрлі күдікті топтарға бөліп көрсету арқылы қазақ оқығандарының 
басын біріктірмеуге тырысты, арасына сына қақты. Бұл саясат Қазақстан 
басшылығына Ф.И. Голощекин келгеннен соң одан әрі өрши түсті.  

1922 жылдан бастап осындай қудалаулардың нәтижесінде Алаш 
қозғалысына қатысқандар мемлекеттік қызметтен шеттетілді. Алаштың сол кездегі 
азаттық, бостандық үшін күресіп, елді бірлікке, оқу-білімге шақырған ісіне кеңестік 
ақын, жазушы деп саналатын Бейімбет Майлиннің өзі:  

«Алаш туын желпілдетіп қолға алып, 
Мынау жау деп қаймықпай еш қорғанып 
Үрім-бұтақ, нәсіл – нісіл бәріне, 
Кетіңдерші бітпейтін бір жол салып» [7, 12 б.] – деп, ағынан жарылып 

қуанып, өзінің ниеттестігін, тілегін осылай білдірген екен. Шынымен де Би-ағаның 
тілегі орындалды, Алаш зиялылары өздерінің соңындағы жастарға жол сілтеп кетті, 
саяси-ағартушылық, шығармашылық қызметімен сол кезеңде өздерінің идеясын 
жалғастырар ұлтжанды азаматтардың үлкен бір шоғырын тәрбиеледі десек 
қателеспейміз. Ал осы Алаш тәрбиелеген, Алаш рухын бойына сіңіріп, олардың ізін 
басқан кейінгі толқын 20-жылдардың басында саясат сахнасына көтерілді, жас Қазақ 
Кеңестік Автономиясының қалыптасуы кезеңінде әр түрлі мемлекеттік қызметтер 
атқарды.  

Кеңес өкіметі билікке келген алғашқы күндерден-ақ «Ресей халықтары 
құқықтарының декларациясында» жариялаған ұлттардың өзін-өзі билеу, ұлттық 
мемлекеттіліктерін құру құқығын орындаудан бас тартқаны белгілі. А. Байтұрсынов 
1920 жылы В.И. Ленинге жазған хатында «...Жергілікті коммунист жолдастар 
қазақтарды ешнәрсе түсінбейді деп ойлап, айла-шарғылы саясатқа салынып, еңбекші 
қазақ халқына олардың өмірін кеңестер негізінде құруына туысқандық көмек 
көрсетуді ұсынбай, қайта оларға әр түрлі қулықпен өз үстемдігін таңып отыр» - деп 
Қазақ ревкомының қызметінің отаршылдық бағытын ашық айтып, сынаған болатын 
[8, 46 б.]. Алайда 1920 жылы Қазақ АКСР-і құрылғаннан кейін де осы отаршылдық 
көзқарас сақталды.  

1923 жылы 17-25 сәуірде Мәскеуде РК(б)П-ның ХІІ съезі өтті. Онда Кеңес 
Одағындағы ұлт мәселесі көтеріліп: «Бұрынғы қорлықта, кемдікте жүріп қалған 
ұлттардың арасымен Россияның еңбекші табының арасын жақындастыру, бұрынғы 
қожа болып қалған орыс ұлтына уақ ұлттардың сенімсіз қарауын жойдыру; 
Мекемелерде істі сол уақ ұлттардың ана тілінде жүргізу; Мекемелердің 
басқармаларына жергілікті ұлттардың адамдарын көп кіргізу қажеттігі» туралы 
шешім қабылданды [9, 199 б.].  
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Республиканың қазақ басшы қызметкерлері тарихи шешімді қызу қолдап, 
өмірге енгізуге белсене кірісті. Десек те, ұлт саясатының осылайша қойылуы бұған 
дейін бұрын үстемдік жүргізіп үйреніп қалған басқа ұлт өкілдері тарапынан қолдау 
таппағанын айтқан дұрыс. Келіспеушіліктер республиканың билік органдарында 
қызмет жасайтын басқа ұлт өкілдерінің кеңселерде қазақ тілінде іс жүргізуді іске 
асыру, қазақ қызметкелерін билік органдарына тартуда кертартпа, отаршылдық 
пиғыл ұстануларына байланысты туындады. Қазақ қызметкерлері бұған қарсы 
шығып, ұлттық мүддені қорғауға тырысты. 

Қазақ ОАК-і төрағасы С.Меңдешев пен республика прокуроры Н.Нұрмақов 
1923 жылғы 21 мамырда өткен Қазақ облыстық партия комитетінің бюро мәжілісінде 
өздерінің мұның алдында Мәскеуге барған сапарында РК(б)П ОК-іне Қазақстаннан 
С.Пилявский, А.Вайнштейн, В.Чернядьев сынды қызметкерлерді кері шақыртып 
алуды сұрап өтініш жазғандарынан хабардар етті [10, 25 б.].  

1922-1924 жж. Қазақ үкіметін басқарған С. Сейфуллин де 1929 жылы 
партиялық тазалау кезінде берген жауабында: «1923 жылдың ортасынан бастап 
отаршылдыққа ымырашылдық қылғаны үшін Қазақ облыстық комитетінің төрағасы 
Г. Коростолевке қарсы күрес жүргізгендіктерін» жасырмайды [11]. 

Деректерге сүйенсек, қазақ қызметкерлерін «ұлтшылдыққа» айыптау 1923 
жылы 17-22 наурыз аралығында Орынборда өткен ІІІ облыстық партия 
конференциясынан бастау алғаны көрінеді [12, 235-236 б.]. Конференцияда ұлт 
республикаларының өкілдері таптық күрестен гөрі ұлттық мәселелерге көбірек назар 
аударады, қазақ коммунистерінің арасында ұлтшылдық элементтері бар деген 
тұжырым жасалды. Бұған қарсылық ретінде қазақ қызметкерлері конференция 
қонағы, РК(б)П ОК-нің өкілі Е.Ярославскийдің атына белгілі «14-тің хатын» жолдап, 
ұлтшылдыққа айыптауды тоқтатуға әрекет жасады.  

Кеңес өкіметінің ұлт саясатына байланысты шешімдерінің тек қағаз жүзінде 
екенін, іс жүзінде ешқандай ұлттық теңдікке қол жеткізбегендіктерін қазақ 
қызметкерлері жақсы түсінді. А.Байтұрсынов «қазақ халқын өркендетуге апаратын  
жалғыз жол – ол тек қазақ зиялылары арқылы ғана өтуі тиіс» - деп, В.И. Ленинге 
жазған хатында көрсеткендей, ұлттың мүдделері мен мұқтаждығының орындалуын 
сол ұлттың тілі, салт-дәстүрі, ерекшелігімен жақсы таныс ұлт зиялыларынан артық 
ешкім білмейтіні түсінікті еді. Бірақ та таптық, өңін айналдырған отарлау саясатын 
алдыңғы орынға қойған большевиктерге кеңестік биліктің айтқанын екі етпей бас 
шұлғитын қызметкерлер керек болды, сондықтан қазақ қызметкерлерінің басқан 
іздерін қалт жібермей бақылап, «ұлтшылдыққа» айыптады, сөйтіп еңсесін 
көтертпеуге тырысты. 

Қазақ зиялыларын қудалау, «ұлтшылдыққа» айыптау, олардың арасынан 
«ұлтшылдық» пен «жікшілдіктің» көріністерін іздеудің жаңаша қарқын алуына 
Қазақстанға Ф.И. Голощекиннің келуі ықпал етті. Оның 1925-1933 жылдардағы 
басшылығы кезінде республиканың қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени дамуын қазақ халқының мүддесіне орайластырып жүргізуді ұсынып, қазақ 
халқының құқын қорғаған С. Сәдуақасов, Т. Рысқұлов, Н. Нұрмақов, С. Қожанов, Ж. 
Мыңбаев сияқты қазақ қызметкерлері қудалауға ұшырап қызметтен шеттетілді 
немесе Орталыққа, Мәскеуге шақырылып алынды [13].  

Жалпы, Кеңес өкіметі мұндай саясатты тек қазақтарға ғана емес, өз ұлтының 
құқығын қорғауға ұмтылған басқа да ұлттық республикалар өкілдерінің барлығына 
қолданды. 1920 жылдардың басында Якутияда якут ұлтының мәдени-ағартушылық 
бағыттағы «Саха-омук» қоғамдық қозғалысы құрылды. Қоғам өкілдері РКФСР Ұлт істері 
жөніндегі халық комиссариатының алдына саха халқының мүддесін қорғайтын 
ұсыныстар қойды. Якут зиялыларын әр түрлі мекемелерге қызметке кеңінен тартуды, 
сайлау ешқандай большевиктер партиясының қысымынсыз өтуі, Мәскеу тек қорғаныс 
және сыртқы саясат мәселесіне ғана араласуы керектігін талап етті [14, 675 б.]. Алайда 
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бұл талаптар большевиктік қағидаларымен мүлде үйлеспейтіндіктен, кеңестік биліктің 
қатты қарсылығына кездесті. 

1926 жылы Якутия басшылығы Якутия обкомының отырысында барлық 
басшылық қызметтегілер «Саха-омук» қоғамына мүше болуы қажеттігі туралы мәселе 
көтергенімен, іске асыра алмады. Нәтижесінде 1928 жылы Якутиядан партия және кеңес 
органдарының қызметкерлері Мәскеуге қызметке шақырылып алынды, жаппай қуғын-
сүргін кезінде олардың көпшілігі тұтқындалды және атылды [14, 676 б.]. 

Қазақстанда 1928 жылдың соңында басталған қудалаудың алғашқы кезеңі 
Алаш зиялыларына бағытталды, оған олардың кезінде Алаш партиясын құрғаны, 
азамат соғысы кезінде Кеңес өкіметіне қарсы күрескені негізге алынды. 44 адам, 
соның ішінде А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов, Х.Ғаббасов, Ж.Аймауытов, 
Ғ.Бірімжанов, А.Байділдин, Д.Әділовтер «буржазияшыл ұлтшылдар» деген жалған 
айыппен тұтқындалды. 1930 жылы М.Тынышбаев, Х.Досмұхамедов, 
Ж.Досмұхамедов, Ж.Ақбаев т.б. басқа да қазақ зиялылары Ресейдің қаратопырақты 
өңірлеріне айдалды.  

Кеңес өкіметі жүздеген ұлттар мен ұлыстардың еркі мен тілегінсіз құрылды. 
Сондықтан да қағаз жүзінде болса да «ұлт саясатын», «жергіліктендіруді» жүргізіп, 
ұлттық мәдениеті, өнерді дамытуға мүмкіндік жасалуда деген көзбояушылық 
саясатты жүзеге асырды. Тілі, салт-дәстүрі, мәдениеті бөлек сан түрлі ұлттарды 
«халықтар достығы», «интернационализм» деген жалған ұранның аясына біріктіріп, 
шын мәнінде оларды рухани құндылықтарынан ажыратып ұлт ретінде жою, 
орыстандыру саясатын жүргізді. Орыс халқы «аға» халық, мәдениет пен өркениетке 
жетелеуші, жолбасшы, ал басқа ұлттар бұрын мәдениеті болмаған, тек орыс 
халқының «ағалық қамқорлығының» арқасында дамыды деген астарлы саясатты 
үнемі адамдардың санасына сіңірумен, уағыздаумен болды.  

Қазақстанның 20-30 жылдардағы мәдени дамуы туралы сөз қозғағанда 1936 
жылғы Мәскеудегі қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігі туралы мақтанышпен 
айтылады. Осы жерде мынаны ескерген жөн, сол жылы Кеңес Одағының 
астанасында өнер көрсеткен жалғыз Қазақстан ғана емес еді, одан бұрын Украина, 
Грузия, кейін Өзбекстан сияқты т.б. республикалар өздерінің онкүндіктерін өткізді. 
БК(б)П ОК мен БОАК-нің органы «Известия ЦИК и ВЦИК» газеті өзінің бірінші, 
екінші беттерінен айқара орын беріп, Кеңес Одағындағы «лениндік ұлт саясатының 
жасампаздығын», «ұлттар теңдігін» күн құрғатпай жариялап, жар салды. Бір 
қарағанда, расында бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен 
ұлыстардың бірлігі мен ынтымағы жақсы пікір тудыратыны анық. Арада бір жыл 
өткен соң «жасампаз ұлт саясаты» өзінің шынайы бетпердесін ашты. 1937 жылы 
сталиндік үлкен террор басталғанда оған алдымен ұлт республикаларының барлық 
партия-кеңес қызметкерлері, зиялылар қауымы ілікті.  

1937-1938 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін КСРО-да ғана емес, ХХ 
ғасырдағы жалпы адамзат тарихында қасіретті із қалдырды. Оның ерекшелігі де 
тоталитарлық, казармалық социализм жүйесіндегі Кеңес мемлекетінің қырып-жою 
саясатын басқа елдерге емес өз халқына, өз азаматтарына қолдануында.  

Қуғын-сүргіннің тікелей басшысы Сталин КСРО-ның ұлттық-территориялық 
құрылымымен байланысты мәселелерді мұқият бақылап отырды. 20-жылдардың 
басынан бастап Кеңес мемлекетінде ұлт мәселесін шешуде «ұлыдержавалық 
шовинизм мен жергілікті ұлтшылдық» кедергі келтіреді деген қағида үнемі айтылды, 
алайда Сталин екіншісін аса қауіпті деп санады. «Жергілікті ұлтшылдықпен» 
ымырасыз күрес жүргізу барлық партия органдарының басты міндеті деп табылды.  

КСРО-ның бірнеше одақтас және автономиялық республикалардан құрылуы 
- елдің ішкі саяси дамуының маңызды факторы болды. Соңғыларында тәуелсіз 
мемлекеттерге бөлініп кету мүмкіндігінің болу аспектісінің үнемі бой көрсетуінен 
қауіпсіздік кеңесі органдары ұлттық республикалардағы жағдайларды қалт жібермей 
ерекше назарда ұстады. 1936 жылы 5 желтоқсанда қабылданған КСРО 
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Конституциясында одақтас республикаларға КСРО-дан еркін шығып кету 
құқығының берілуі бір жағынан, сөз жүзінде ұлт саясатының жүзеге асқанының 
көрінісі болып саналғанымен, екінші жағынан, 30-жылдарда қалыптасқан 
халықаралық жағдайдың шиеленісуі мен жаңа соғыс қаупінің өршуі жағдайында 
Кеңес өкіметі басшыларының ұлт республикаларына деген күдігін күшейтті. Ұлт 
республикалары территорияларының КСРО шекарасын бойлай орналасуы кез-келген 
уақытта дербес мемлекет болуға қолайлы еді. Сондықтан ұлттық республикалар мен 
автономиялық облыстардағы партия-кеңес қызметкерлерінің көзін жою сталиндік 
зобалаңның негізгі бағыты болды.  

1925 жылы қазақ өлкелік комитетінің хатшысы болған, РК(б)П ОК Орта 
Азия бюросының мүшесі, Өзбек КСР-і бойынша Кеңестік Бақылау Комиссиясы 
уәкілетті өкілінің орынбасары С. Қожановқа 1937 жылы 31 шілдеде жүргізілген 
жауап алу хаттамасында «кеңес өкіметіне қарсы күресуге троцкистермен және 
оңшылдармен блок құрған, кеңеске қарсы пантүріктік орталықтың басшыларының 
бірі» деген айып тағылды [15, 283 б.]. Кеңеске қарсы пантүріктік біріккен орталық 
1929 жылдың аяғы – 1930 жылдың басында құрылды, оған С.Қожанов, Т.Рысқұлов, 
Н.Нұрмақов, Өзбек КСР-і Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы Ф.Ходжаев, 
Дағыстанның мемлекет қайраткері Д. Коркмасов, Татарстанның мемлекет қайраткері 
Х. Габидуллин, т.б. кірген, БК(б)П ОК-іне қарсы күрескен, 1930 жылы Қазақстанда, 
Орта Азияда, Қарақалпақстан мен Қырғызстанда кеңестік билікке қарсы көтерілістер 
ұйымдастырған – деп, бұл ұйымға Қазақстаннан 64 адамның тізімін қосты [15, 290 
б.]. Осы құжатқа сүйенсек, Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсыновтардан бастап сол 
уақыттағы барлық қазақ қызметкерлері, ақын-жазушылар осы ұйымның мүшелері 
болыпты-мыс.  

Тура осындай мазмұны мен негізгі сарыны бір-бірінен айнымайтын ұқсас 
жала РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесі төрағасының орынбасары Т.Рысқұловқа 
да таңылды. Т.Рысқұловты айыптауға оның сонау 20-жылдардың басындағы 
башқұрт, татар қайраткерлерімен бірге біртұтас Түркістан мемлекетін құру идеясын 
ұсынуы негізге алынды. Содан бері ол өзінің барлық қызметінде Кеңес өкіметіне 
қарсы контрреволюциялық күрес жүргізіп келіпті-мыс. «1930 жылы жаңа пантүріктік 
ұйымды құру идеясы маған – Рысқұловқа, Ф.Ходжаевқа, Түркмениядан Атабаевқа, 
Татарстаннан Хаджибаев пен Габидуллинге, Башкириядан Булашевқа, Киргизиядан 
Абдрахмановқа қатысты» - дей келе, әрі қарай «пантүріктік контрреволюциялық 
орталықтың басты мақсаты КСРО-дан ұлт республикаларын бөліп әкету, олардағы 
кеңестік билікті құлату және оның орнына жапон-герман фашизмінің 
протекторатындағы ұлттық буржуазиялық мемлекет құру болды» - деп айыбын 
«мойындапты» [16, 343 б.]. 

1924-1929 жж. Қазақстанның Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы, 
1931-1937 жж. БОАК Ұлттар бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған Нығмет 
Нұрмақовқа да «1927-28 жж. жер мәселесінде, 1928 ж. бай-феодал 
шаруашылықтарын тәркілеуде, 1930-1933 жж. Қазақстанда тап күресінің өткір 
кезеңінде Кеңес өкіметі басшыларымен күресу, олар жайлы жалған ақпарлар тарату, 
контрреволюцияшыл Рысқұловпен байланыс жасау – менің ұлтшыл 
контрреволюциялық бағытта болғандығымды дәлелдейді, ұлтшыл ұйымға кірдім, 
жер мәселесінде Сұлтанбеков, Қаратілеуов, Әлібеков сияқты ұлтшылдардың 
көзқарасын жақтадым» - деп «айыбын» «мойындауға» мәжбүр етті [17, 23-24 б.]. 

Адамның санасы жете бермейтін нәрселерді қиыннан қиыстырып, жалған 
құжаттар жасауға машықтанған Сталиннің жандайшаптары үшін жазықсыз адамды 
«жау» етіп көрсету оңай іс болатын. Жоғарыда көрсетілгендей, Қазақстандағы 
басшы-қызметкерлердің, жазушылардың арасынан «халық жауларын» іздеу 20-30-
жылдарда Мәскеуде Орталықта басшылық қызметтерде болған Н.Нұрмақовтың, Т. 
Рысқұловтың, С.Қожановтың есімдерімен байланыстырылды. Тергеу құжаттарында 
Қазақстанда ұйымдасқан оңшыл-троцкийшіл, буржуазиялық ұлтшыл, террористік 
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контрреволюцияшыл ұйымның жетекшілері Рысқұлов, Нұрмақов, Қожанов, 
Құлымбетовтер болған деп көрсетіледі. Олар Қазақстандағы қазақ басшыларына 
Кеңес өкіметіне қарсы күрес, зиянкестік әрекеттер жүргізуде басшылық жасап, 
нұсқау берген. Сонымен қатар КСРО-дағы басқа ұлттық республикалар 
басшыларымен бірігіп ұлт республикаларын КСРО-дан бөлініп кету жоспарларын 
құрыпты-мыс. 

Байыппен қарайтын болсақ, Нұрмақовқа, Рысқұловқа, Қожановқа тағылған 
айыптардың ішінде шындыққа жанасатындары бар екенін айтқан дұрыс. Бұл үшін 
сталиндік жендеттер Рысқұловтың, Нұрмақовтың, Қожановтың басшылық қызметте 
болған жылдары Қазақстанды әлеуметтік-экономикалық дамытудағы ұсынған 
бағыттары мен пікірлерін, ұстанған көзқарастарын негізге алды.  

Сол кезеңде Мәскеуде Қазақ Өкілеттігін басқарған Әбілқайыр Досов 
былайша баяндайды: «1929 жылы Мәскеуде марксизм курсында Қазақ АКСР-і Халық 
Комиссарлары Кеңесінің төрағасы Нығмет Нұрмақов оқып жатты. Нұрмақовпен 
айына екі-үш рет кездесіп тұрдым. Себебі, менің Алматыда істейтіндердің 
ешқайсысымен жеке байланысым болмағандықтан, біздікіне ешкім келмейтін. Ал 
оның үйінде қашан болсын Қазақстаннан келген қызметкердің біреу-міреуі, тіпті 
Мәскеуге іссапармен келген Халкомдарға шейін кездестіруге болатын. 1930 жылғы 
қаңтардың аяғында болған бір кездесуде Нұрмақов: «Қазақстанда масқара асыра 
сілтеушіліктер, бассыздықтар орын алуда. Қазақтар ашаршылықтан шыбындай 
қырылып жатыр. Қыстыгүні қазақтарға бір жерге үй тіктіріп, бәрін нөмірлеп, әр 
көшеге партия көсемдерінің, Голощекиннің, Құрамысовтың, Исаевтың есімдерін 
бергізген», - деді. Мен ашуға булығып, партияның Орталық Комитетіне (ОК) 
хабарлайық деген ұсыныс айтқанымда ол мырс етіп күлді де «Саған сене қояр 
деймісің. Егер ОК-ке жазсаң, ондағылар әуелі Голощекиннен сұрайды, ал ол қазақ 
эмигранттары біздегі қиыншылықтарды әсірелеп көрсетіп отыр, жұмыс істеуімізге 
кедергі келтіруде деп жауап береді» дей келіп, өзінің Қазақстандағы зорлық-
зомбылықтар туралы фактілер жинастырып жатқандығын, сосын ОК-не 
хабарлайтындығын айтты» - дейді [18, 140 б.].  

Н.Нұрмақов республика үкіметін басқарған 1924-1929 жылдары Қазақ 
өлкелік комитетінің басшысы Ф.И. Голощекинннің жүргізген аса ірі бай 
шаруашылықтарды тәркілеу, Орталықтың жерге орналастыру, Қазақстанға жаңадан 
орыс шаруаларын қоныс аудару шараларына түбегейлі қарсы болды. Қазақ 
даласындағы ашаршылық туралы Т. Рысқұловтың Сталинге 1932, 1933 жылдары хат 
жазғаны баршаға аян. Осы жайлардың барлығы Кеңес өкіметінің таптық, 
ұлыдержавалық шовинизм саясатына қайшы келді. Сондықтан осы іс-әрекеттердің 
барлығы құжат болып қатталып, ақырында қазақ қайраткерлерін «халық жауы» 
қылып көрсетуде факт болды. Қазақ қайраткерлеріне «айып» болып таңылған 
жағдайлар сөз жоқ, түгелімен олардың ұлттық мүддені, қазақ халқын қорғау үшін 
күрескен қызметі болатын. 

Осылайша қазақтың мүддесі, болашағы үшін күресіп, сол жолға басын тіккен 
ұлт зиялыларының үлкен шоғыры жойылды. Тәуелсіз Қазақстанның осы күнге 
жетуіне, оның әлем таныған келбетінде саяси қуғын-сүргіннің жазықсыз құрбандары 
қазақтың аяулы перзенттерінің өшпес ізі жатыр. Бүгінгі ұрпақ олардың алдында 
мәңгі қарыздар.  
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Касимова С.С. 

РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ 
КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

20-30 гг. ХХ века являются годами борьбы за будущее казахской нации. 
Ставя выше интересы народа чем свои, руководителями этой борьбы была 
национальная интеллигенция. Они предлагали общественно-политическое, 
социально-экономическое и культурное развитие республики решать с позиции 
национального интереса.  

Начиная с 20-х годов в национальном вопросе Советское правительство 
взяло курс на борьбу против «великодержавного шовинизма и местного 
национализма». Но среди них больше всего опаснее по их мнению, был «местный 
национализм», поэтому борьба против него считалась главной задачей. Казахская 
интеллигенция обвиненная в «национализме» подвергалась со стороны 
административно-командной системы политическим репрессиям.  

Ключевые слова: национальная интеллигенция, репрессия, 
административно-командная система, национальный вопрос. 

 
Kassimova S.S. 

THE REPRESSIVE POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT AGAINST THE 
KAZAKH INTELLIGENTSIA  

20-30 years of the XX century are the years of struggle for the future of the 
Kazakh nation. The leaders of this struggle was the national intelligentsia, they put the 
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interests of the people higher than their own. They offered to solve socio-political, socio-
economic and cultural development of the Republic from the position of national interest. 

Since the 1920s, the Soviet government has taken a course on the national issue to 
fight against «great-power chauvinism and local nationalism». Аmong them, the most 
dangerous in their opinion was «local nationalism». Therefore, the struggle against 
nationalism was considered to be the main task. Kazakh intelligentsia accused of 
«nationalism» was subjected to political repression by the administrative-command system. 

Key words: national intelligentsia, repression, administrative command system, 
national question. 
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ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ МӘДЕНИ ӨМІРІ (1960-1980 ЖЖ.) 
 

Аңдатпа. Мақалада 1960–1980 жылдардағы Орал қаласының мәдени өмірі 
баяндалады. Зерттеліп отырған  уақыт аралығындағы Кеңестік идеологоияның 
мәдениетке тигізген әсері мен ерекшеліктері  көрсетіледі. Қаламыздағы мәдени-
ағарту мекемелеріне жекелей тоқталып, олардың  саны мен қызметі туралы 
кеңінен зерттеліп толық  мағұлмат беріледі. 

Тірек сөздер: мәдениет, А.И. Островский атындағы орыс драма театры, 
мәдени-ағарту мекемелері, кинотеатр, клуб, кітапхана, музей. 

 
Соғыстан кейінгі жылдары бірқатар партия және кеңес ұйымдарында 

мәдениет-тәрбие жұмысын жете бағалаушылық, бірыңғай шаруашылық істермен 
шұғылдану фактілері орын тепті. Көп жерлерде мәдениет мекемелеріне тек ағартушы 
ұйымдар ретінде қараушылық кездесіп жүрді. Коммунистік құрылыста жаңа 
табыстарға жету үшін идеологиялық жұмыстың барлық құралдарын, соның ішінде, 
кеңінен өріс алған мәдени мекемелерін неғұрлым толығырақ та орынды пайдалану 
қажет болды. Мәдени-ағарту мекемелері халықтың барлық топтарымен тікелей 
байланысты. Сондықтан, олардың еңбекшілер арасында нақты көпшілік-саяси 
жұмыстарды жүргізуге мүмкіншіліктері болды. Әрбір кеңес адамының идеялық-
саяси дәрежесін көтеру үшін, буржуазиялық ұлтшылдыққа, адамдардың санасындағы 
ескіліктің қалдықтарына қарсы күресу үшін мәдени- ағарту мекемелерінің жұмысын 
жандандыра түсудің маңызы орасан зор болды. Саяси-қоғамдық өмірде 
идеологияның рөлі шектен тыс күшейтіліп, оның басты сипатына айналды. Онда 
мәдени құрылысты, мәдени қызметтің мектеп құрылысын өрістету, жоғары оқу 
орындарының қатарын ұлғайту, мәдени–ағарту жұмыстарын жандандыру, т.б. 
жекелеген түрлерінің қарапайым ғана қосындысы ретінде қарастырған мәдениеттің 
рөлі негізгі басшылыққа алынды. Оның үстіне мәдениеттің саясатпен 
байланыстылығы ешқашан да жеңілмейтін социализмнің басты кепілі саналды. 
Соғыстан кейінгі жылдарда соғысқа дейін басталған «Батыс елдері алдында бас ию 
және буржуазиялық көріністерге» қарсы күрес одан әрі жалғасты. Бұл күрес ағарту, 
ғылым мен мәдениет саласын да қамтыды.  

Өкімет өз саясатының қуатты құралы ретінде клубтар, мәдениет үйлерімен 
қатар кітапханаларды пайдаланды. Олар шын мәнінде қоғамда болып жатқан 
жағдайларды әрбір еңбеккердің санасына сіңірудегі жалынды үгіт-насихат ошағына 
айналды. Ауыл мен селоларда жұртшылыққа коммунистік адамгершіліктің негізін 
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үйретуге, оны бойларына қалыптастыруға кітапханалардың рөлі зор болды. Сондай-
ақ, бұл мекемелердің негізгі атқаратын жұмыстары буржуазиялық идеология мен 
адамгершілік ымырасыз болып, жеке меншіктік психология, етектен тартатын ескі 
салт – сана, дәстүрмен, дінмен батыл күресуге арналды. Бұл міндеттер жаңа қоғам 
құрылысындағы мемлекет алға қойған саясатын жүзеге асыруға өз үлесін қосады 
деген үмітте болды. 

70-80 жж. ұлттық салт-санадан гөрі кеңестік салт-сана көбірек дәріптелді. 
Қоғамдық-саяси өмірде европоцентризм басым еді. КСРО халықтары мен 
ұлттарының дамуындағы орыс мәдениетінің рөлін асыра бағалау етек алды. Біздің 
тарихымыздың бөліп алуға болмайтын бөлігі болып табылатын көшпелілік өркениеті 
мен шығыс мәдениетінің бүкіл қабаты жауып тасталды, адамдардың тарихи санасын 
жою процесі жүрді. Партияның орталық комитеті үнемі жұмысшыларға, әсіресе, 
жастарға  идеологиялық тұрғыда коммунистік  тәрбие  беруге ерекше мән беріп отыр. 
Осы міндетті орындауда басты көмекші ретінде мәдени – ағарту мекемелері таңдап 
алынған.  

Кеңестік кезеңдегі мәдениет тарихының айрықша ерекшелігі оның дамуында 
партия мен мемлекет рөлінің аса басымдығы болды. Коммунистік партия 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар арқылы халыққа білім беруді, мәдени – ағарту 
жұмыстарын, әдебиетпен өнерді бағыттап және бақылап отырды, еңбекшілерді 
маркстік-лениндік идеология рухында, идеялық-саяси тұрғыда тәрбиелеу жұмысын 
жүргізді [1, 547 б.].  

Мәдениет қызметкерлерінің Бүкілодақтық кеңесінде «Мәдени-ағарту 
қызметкерлері – ең алдымен идеология қызметкері. Ал бұл рөльді ойдағыдай атқару 
үшін оған жақсы маркстік-лениндік дайындық, кең саяси эрудиция, педагогиканы, 
психологияны және әрине негізгі мамандығы ретінде көркем мәдениеттің белгілі бір 
саласын  білу қажет. Жоғары коммунистік мәдениетті ол бұқара халық арасына 
сөзбен, көркемдік бейне арқылы ғана емес, сонымен қатар жеке үлгісімен де таратуға 
тиіс» [2, 3 б.].  

1945 жылы Қазақ КСР Халық комиссариаты жанында мәдени-ағарту 
мекемелерінің істері жөніндегі комитет құрылады, ол кейін киноматография, өнер 
істері жөніндегі комитетпен бірге республикалық Мәдениет Министрлігінің 
құрамына енеді. Соғыстан кейінгі жылдарда осы мекемелер негізгі мәдени-ағарту 
жұмыстарын бақылап, жүзеге асырды. Жалпы соғыстан кейінгі уақытта енді ғана бас 
көтерген елде материалдық жағдай ақсап, қаржы тапшылығы кең орын алып отырды. 
Осындай қиындықтарға қарамастан елдің бейбіт жағдайға көшуіне орай халықтың 
жаңа өмірге ынтасын арттырып, жағдайын көтеру мақсатында үкімет бірқатар 
шараларды қолға алады. Соның бірі қаладағы мәдени-ағарту органдарының 
жұмысын жолға қою, оларға соғыстан кейінгі ел алдындағы бесжылдық жоспарды 
орындау міндеттерін жүзеге асыруды жүктеу болды [3, 96 б.]. Осындай жүйелі 
жұмыстар арқасында қаламызда мәдени – ағарту мекемелерінің жағдайы 
айтарлықтай түзелгенімен, бірақ мәдени-ағарту мекемелерінің жұмысындағы 
кемшілік олардың маусымды жұмыс жасауы, мереке-мейрамдарға ғана қатысты 
қызмет көрсетуі, көпшілігінің арнаулы жетекшілерінің болмауында  болды. 

1965 жылы  облыста мәдениет министірлігіне қарасты  166 клубтық мекеме 
жұмыс жасады. Атап айтсақ: Облыстық халықтық шығармашылық үйі – 1, аудандық 
мәдениет үйі – 14, автоклуб – 37, ауылдық клуб – 96,  қызыл уй – 16. Сонымен қатар 
Драма театр – 1, Халықтық театр – 1 (Жалпақтал ауылы), Музей – 2 [4, 30 п.].  Соның 
ішінде қаламызда  7 кинотеатр, 16 клуб, 30-ға жуық қызыл бұрыш, 3 жазғы би алаңы,  
А.И. Островский атындағы  орыс драма театры, 49 кітапхана, 38 киноқұрылғы жұмыс 
жасап, халыққа мәдени қызмет көрсетті. 1960–жылдарда қаладағы кинотеатрлар 
қатары 260 орындықты Ленин комсомолы атындағы, 312 орындықты «Аврора», 500 
орындықты «Мир» кинотеатрларының салынуымен толықты. 1967 жылы қалада 9 
кинотеатр, 100 әртүрлі кітапхана, 16 клуб еңбекшілерге қызмет көрсетті. Әсіресе 
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өнеркәсіп орындарының көпшілігінде кітапханалар ұйымдастыру кең етек ала- ды. 
Бұл кітапханалар жұмысы  оқырмандарды тартумен қатар түрлі көрмелер 
ұйымдастыру, әдеби кештер, кездесулер өткізу бағытында жүрді [5, 216 б.]. 

Мәдени-ағарту мекемелерінің бірі ретіндегі кітапханалар ісіне келсек, 1965 
жылы  қаламыздағы кітапханалардағы  кітап қоры 99 546 болды. Ал 1970 жылы 
288672 данаға жетті. 1968 жылы 1 қаңтарда қалалық кітапханалардағы оқырман саны 
85 мың адамды құрады. Жалпы 1970-жылдардан бастап қала еңбекшілері ағарту, 
саяси, білім беру бағытында 18 қызмет ету аймағына бөлініп,  әрбір кітапханаға 
белгілі бір қызмет ету аймағы бекітілді. Мұның өзі кітапханалар жұмысын жолға 
қойып, халықты оқырман болуға тартуға ықпал етті. Нәтижесінде оқырмандар саны 
4492 адамға, кітап беру ісі 115027 данаға өсті. 1970 жылы 1 қаңтарда  кітапханалар 
жүйесіндегі кітап қоры 1651922 данаға өсті. Әрбір қала оқырманына орташа есеппен 
17 кітаптан, әрбір тұрғынға 12 кітаптан келді. Кітапханалардың кітап қорын 
толықтыру үшін 1972 жылы кітап алуға 33 мың сом, соның ішінде қалалық 
бюджеттен 30 мың сом, орталық қордан 3 мың сом, қалалық кеңес жанынан қосымша 
2,2 мың сом  ақша бөлінді. Мұның өзі кітап қорларының өсуіне ықпал етті. Оны 
мына цифрлар дәлелдейді. 1972 жылы 1634581 дананы құраса, 1973 жылы  1899582 
дана кітап қоры болды. Ал 1975жылы бұл көрсеткіш  2010204-ке жетті. Әрбір 
кітапхана кеңестік құрылыстың ісіне, мемлекеттің жоспарлары мен нұсқауларының 
іске асуына көмектесуші идеологиялық орталық болғандықтан кітапханалардың ең 
маңызды міндеті –қызмет көрсетуді жақсарту және оқырманға рухани жағынан өсуге 
көмектесу болды. осыған орай кітапханада үгіт-насихат жұмыстары, саяси оқуларды, 
кітап көрмелерін ұйымдастыру, қызықты адамдармен кездесулер жүргізіліп отырды.   
1977 жылы  Н.К. Крупская (қазіргі Ж.Молдағалиев) атындағы облыстық  кітапхана 
Батыс Қазақстандағы   төрт облыс (Орал, Ақтөбе, Гурьев, Маңғышылақ) үшін 
аймақтық депозитарлық қорды сақтаушы мәртебесіне ие болады. Қазіргі уақытта 
депозитарлық қорда 25,0 мың дана кітап жинақталған [6, 123 б.]. Қаладағы ең үлкені  
Н.К. Крупская атындағы облыстық кітапханаға тоқталсақ. Бұл кітапхананың 
штатында 26 қызметкер, оның 22-сі шығармашалық жұмыста болды. кітапханадағы 
кітап қоры – 120 000 дананы құрап,  10 000 оқырманға қызмет көрсетті. Кітап 
берілімі 236000 құрады, ал кітаптың оқылуы 27 кітап бір оқырманға тиесілі болды. 
Облыс бойынша 195 000 оқырманға қызмет көрсетіп, 3 млн кітап берілді. Сонымен 
қатар, облыстық кітапхана ісін ұйымдастыруда және жетілдіруде  Н.К. Крупской 
атындағы облыстық кітапхананың еңбегі зор. Жыл сайын кітапхана мамандары 
аудандық және ауылдық кітапханаларға практикалық және әдістемелік көмек көрсету 
үшін 40-тан астам іс-сапарлар ұйымдастырып  отырды, өзекті мәселелер бойынша 
семинарлар өткізілді. 1971 жылы  Н.К. Крупская атындағы облыстық кітапхана  Орал 
өңірінің 568 кітапханасына әдістемелік басшылық жасады.  

Әр уақыттарда  осы кітапхана қабырғасында бірнеше іс – шаралармен қатар - 
ғылыми-практикалық конференцияларда ұйымдастырылып, сонымен қатар кітапхана 
ұжымыда әр кез қоғамдық іс шаралармен конференцияларға қатысып отырды. 
Мысалға: 1965 жылы 23 –ші маусымнан бастап бір апта қазақ әдебиеті күні өтті. 
Жазушылардан  Ғ.Мүсірепов, Ж.Тілеков, Х.Есенжанов, Ғ.Қайырбеков, С.Сейітов,  
Ж.Молдағалиев, Л.Кривощековтар болды. Облыстық кітапхананың оқу залында 
ақын-жазушылармен кездесу өтті. 1968 жылы Советтік Қазақстанның 50 жылдығына 
арналып, облыстық кітапхананың оқу залында «Менің туған өлкем – Қазақстан» атты 
ғылыми-практикалық конференция өтті.1972 жылы облыс кітапхана 
қызметкерлерінің  «Кітап – ауыл өмірінде» атты ауыл оқырмандарының кәсіби 
оқуына орай ғылыми-практикалық конференциялары өткізілді.  

1967 жылы 1-ші облыстық ғылыми-практикалық конференция «В.И. Ленин 
Кітапхана ісі туралы». 1970 жылы – республикалық ғылыми - практикалық 
конференция «Қазақ КСР-нің 50 жылдығына арналған Өлкетану әдебиеттерін 
насихаттау бойынша республика кітапханаларының жұмысы». 1972 жылы КСРО - 
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ның құрылғанына 50 жыл толуына арналған облыстық ғылыми-практикалық 
конференцияларын атауға болады. 1972 жылы ЮНЕСКО-ның Халықаралық кітаптар 
жылы деп жариялаған кітап базарлары мен жәрмеңкелері, кітап айлықтары, бауырлас 
әдебиеттер апталығы, әдеби мерекелер мен кештер, кітап көрмелері мен т.б. 
Облыстың кітапханалары «в единой семье братских народов» атты жастар кітабының 
Бүкілодақтық айлығына қатысты. 1975-1980 жылдары Орал облыстық кітапханасы 14 
облыстық, өлкелік және республикалық Кітапханалар базасында В.И. Ленин 
атындағы КСРО мемлекеттік кітапханасы өткізген "әмбебап ғылыми кітапханалар 
қорын қалыптастыру және пайдалану динамикасы" тақырыбы бойынша 
Бүкілодақтық зерттеуге  кітапхана ұжымы қатысқан болатын [6, 123-127 б.].  

Әрбір кітапхана кеңестік құрылыстың ісіне, мемлекеттің жоспарлары мен 
нұсқауларының іске асуына көмектесуші идеологиялық орталық болғандықтан 
кітапханалардың ең маңызды міндеті –қызмет көрсетуді жақсарту және оқырманға 
рухани жағынан өсуге көмектесу болды. осыған орай кітапханада үгіт-насихат 
жұмыстары, саяси оқуларды, кітап көрмелерін ұйымдастыру, қызықты адамдармен 
кездесулер жүргізіліп отырды. Қаладағы кітапханалардың жағдайлары мәз болмады. 
Крупской атындағы облыстық кітапхананың өзі тығыз орналасқан болатын. 
Сондықтан 4 мыңнан астам құнды еңбектер кітапхана дәліздерінде қоқыс болып 
жатты. Кітапхананың оқу залдары да кішігірім болды. 

Қаланың мәдени-ағарту жұмыстарының қол жеткен табыстарына клуб 
мекемелерінің қосқан үлесі зор болды. Бұл кезеңде кітапханалармен қатар клубтар да 
998 әртүрлі мәдени шаралар өткізіп, 184 спектакль мен концерт қойды. Клутар  
концерттер, лекциялар, кездесулер, әр түрлі тақырыптық кештер өткізе отырып, 
халық таланттарын табуда да көп жұмыстар атқарды. Бұл кезеңдегі клуб жұмысының 
негізгі бағыттары үйірмелік жұмыстар мен көркемөнерпаздар жұмысын 
ұйымдастыру болса, 1960-жылдардан бастап клубтар үйірмелік жұмыстан бірте-бірте 
мәдениет үйлерін, студиялар, халық театрларын, филормонияларды ұйымдастыруға 
көше бастайды [3, 101 б.]. 

Осы уақыттарда қаламызда жұмыс жасап тұрған  театрлардың бірі де бірігейі 
А.Островский атындағы драма театры болатын. 1965 жылдың алғашқы 
жартыжылдығында А.Н. Осторовский атындағы драма театр біраз жұмыстар 
атқарды. Жоспар бойынша театр ұжымы 227 гострольдік сапарларымен қоса 
есептеген спектальдер қою қажет болған. Алайда театр ұжымы гастрольдік 219 
спектальдер қойып жоспарды 96℅-ға орындап, 78,4 мың көрермен жинады. 
Осылайша театр  53,6 мың. руб. қаражат жинады.  

Театр ұжымы ауылдық жерлерге гострольдік сапарларымен барып 41 
спекталь қойып, 11 мың көрерменге қызмет көрсеткен. Ауыл тұрғындары театр 
репетуарындағы  А.Н. Островскийдің «Қасқырлар мен қойлар», В.Лаврентьеваның 
«Әкеңді сыйла», Э.Де. Филипоның «Филуман Мартурано» т.б. спектальдерді 
тамашалады. Театр ұжымы осы қойылымдарымен ауылдық жерлерден 5,6 мың. руб 
пайда тапты.  

Осы атқарылған жұмыстардан кейін театр ұжымы жаңа маусымға 
дайындыққа кірісті. Олар жаңа маусымда П.Турдың «перебежчик», А.Н. 
Островскийдің «Нашествие», «Лоенова», «Маскарад», М.Лермонтова «Фараоны»  
қойылымдарын қоюды жоспарлады. Сонымен қатар театр әртістері жергілікті және 
ауылдық жерлердегі  мәдениет үйлері қызметкерлері мен Жалпақтал халықтық театр 
әртістеріне өз білгендерімен бөлісіп, тәжірибе жүзінде көрсетіп отырды.  

 Бұл театр сахнасында әр уақыттарда И.Ильинский, Р.Зелёная, В.Качалов,  
О.Андровская, Б.Төлегенова, Р.Бағланова, Е.Серкебаев, Р.Рымбаева сияқты театр, 
кино және эстраданың үздік майталмандары өнер көрсеткен. Сонымен қатар театр 
Ғ.Мүсіреповтың «Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу», С.Мұқановтың «Шоқан 
Уәлиханов», «Ботагөз» тәрізді қазақ драматургиясының аударма туындыларын да 
қойып отырған. Алайда  театрда  кемшіліктері де болып отырды. Оған мысалы 
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ретінде, 1969 жылы 20 ақпанда Қазақ КСР Мәдениет министрлігі алқасының 
«Республика театрлары мен концерттік ұйымдарының қызметіндегі елеулі 
кемшіліктер туралы» қаулысы шықты.  Қазақ КСР-нің  Министрлер Кеңесі 1969 
жылғы 31 қаңтардағы «Республика театрлары мен концерттік ұйымдарының 
қызметіндегі елеулі кемшіліктер туралы» №57 қаулысында былай деп өтті: Қазақ 
КСР Мәдениет министірлігі және оның жергілікті органдары Қазақ КСР-і 
Министрлер Кеңесінің 1966 жылғы 4 маусымдағы «Қазақ ССР Мәдениет 
министлігінің «Театр – ойын –сауық қызметіне басшылықты жақсарту, 
қырсыздықты, театрлар мен концерттік ұйымдарды ұстауға бөлінетін қаражаттарды 
заңсыз жұмсауды жою және өндірістік-қаржы қызметін жақсарту жөніндегі жұмысы 
туралы» қаулысын ойдағыдай орындамай отыр. Қаулыда республика театрларының 
1967 және 1968 жылдарда спектакльдердің қойылымы мен көрермендерді қамтудың 
саны жағынан жоспарды орындамағаны айтылады: сметалық бөлінген мемлекеттік 
қаражатты 431 мың сомасында артық жұмсау шығынына жол берілген, 23 театрдың 
1967 жылы 14-і, ал 1968 жылы 15-і жоспардан тыс жұмыс жасаған. Театрлардың 
қаражат жетіспеушілігі 1968 жылы 1 қаңтарда 150 сың сомды, ал 1968 жылдың 
соңына қарай 120 мың сом құраған. Көрермен залдарын тұрақты толтыру жоспарын 
көпшілік театрлар жыл сайын орындамайды. Ары қарай қаулыда былай делінеді, 
театрлардың басшылары өнер қызметкерлерін жұмыспен жүйелі қамтамасыз етпейді, 
соның салдарынан көпетеген артистер мен көркемдік-басшылық құрамындағы 
қызметкерлер спектакльдерде, концерттер мен жаңа қойылымдар шығаруда 
белгіленген нормаларды әрдайым орындамайды. Ал белгіленген нормалардан артық 
жұмыс жасағандары үшін артистерге, режиссерлерге және суретшілерге үлкен 
сомадағы  ақша төленеді. Солардың бірі Орал облыстық Островский атындағы драма 
театрында штаттағы режиссерлер мен суретшілер жұмыспен жеткілікті 
қамтылмастан, спекьтакльдерді қою мен сахналарды безендіру үшін сырттан 
мамандар шақырылып, оларға көтеріңкі мөлшерлерде сыйақылар төленген» [1, 627 
б.]. 

Негізінен 1960-жылдарда халыққа мәдени қызмет көрсетудің ең көп тараған, 
әрі көпшілікті қамтитын түрі – кино көрсету болды. 1967 жылы орал қаласында 9 
кинотеатр болды. Кинотеатрлар кинофильмдерді сапалы көрсетумен қатар өте 
ауқымды тәрбие жұмыстарын да жүргізіп отырды. Кинотеатрларда киноклубтар, 
кинолекториялар жұмыс жасап, тақырыптық фильмдер, кештер, көрермендер 
конференциясы жиі өткізіліп тұрды. Бірақ барлық жұмыс орыс тілінде 
жүргізілді.Кинотеатрлардың көрермендермен ұйымдастыру-бұқаралық жұмыстарын 
өте жақсы жүргізгендері үшін, киноаппараттарын үлгілі дәрежеде ұстап, кинодан 
түсетін жоспарын асыра орындау жұмысының қорытындысы бойынша  1967 жылдың  
І кварталында «Мир» кинотеатры ІІІ сыйлыққа ие болған (директор Баймуханов), ал 
ІІІ кварталда  Гагарин атындағы кинотеатр алды (директор Портянов). Бұл 
кинотеатрлар № 6,40 мектептер мен Землячка атындағы зауытпен, К. Цеткин 
атындағы фабрикамен үнемі байланыс жасап отырды. Бұл бір жағынан 
кинотеатрларға  өз көрермендерінің қатарын толықтыруға мүмкіндік берсе, екінші 
жағынан, еңбекшілердің, оқушылардың өз демалысын ұйымдастыруға мүмкіндік 
берді. Әрбір кинотеатрдың көрерменмен жұмысының негізгі формасы ретінде - 
кинофестивальдар, кездесу, кино-премьералар, фотокөрмелер,  кинолекторийлер 
өткізді. Балаларға арналған Гагарин атындағы кинотеатрда «Буратино», «Малыш» 
киноклубтары жұмыс жасады [3, 101 б.]. 

Мәдени-ағарту мекемелерінің қызметшілерін дайындайтын Орал мәдени-
ағарту училищесін айтпай кеткеніміз жөн болмас. Бұл училищеде 10 жыл ішінде 377 
кітапханашы мен 398 клуб қызметкері бітіріп шыққан. Олардың 22-сі үздік дипломға 
ие болып, Шымкент, Ленинград, Куйбышев, Челябі қалаларындағы жоғары оқу 
орындарына түскен. Училище түлектерінің көпшілігі ауыл-селоларда клуб 
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жұмыстарында, көркемөнерпаздар үйірмелері мен  кітапханаларда ел игілігі үшін 
қызмет етті [7, 4 б.].  

Негізі 1968 жылдан бастап мәдени-ағарту мекемелерінің жұмыстары ХХІІІ 
сьездің шешімдерін насихаттауға бағытталды. Осы жылдан бастап бескүндік жұмыс 
аптасына көшуге орай қалалық мәдениет мекемелері еңбекшілердің демалысын 
ұйымдастырудың нақты шараларын жасады. Қалалық демалыс паркінде 16 мереке 
өткізіліп, 327 концерт қойылды. 1960-жылдарда әлеуметтік-мәдени шараларға Қаз 
КСР Мемлекеттік бюджетінің жұмсаған шығыны 743,4 млн сом болды. Осындай 
қаржыдан  орал қаласы да өз үлесін алып, мәдени-ағарту шараларын жүзеге асырды. 

Қазақ ССР өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, транспорт, байланыс, 
сауда, тұрмыс, ғылым мен мәдениет мекемелері қызметкерлерінің 1974 жылға 
арналған жоспарды мерзімнен бұрын орындау жөніндегі социалистік 
міндеттемелерінде мәдени-ағарту  мекемелерінің жұмысын жақсарта отырып, алдағы 
уақытта мекемелер санын көбейтуді көздейді.Сонымен қатар басты міндеттерінің 
бірі,  театр және кітапханаға келушілердің санын арттыру [8, 4 б.]. 

Осындай жоспарлы міндеттердің  нәтижелерінде, 1981-1984 жылдар 
арасында қалада кітапханалар саны 102-ден 109-ға, клубтар мен мәдениет үйлері 19-
дан 21-ге дейін өскен болатын. Алайда  осы уақыттағы қаладағы жұмыс жасаған 29 
клуб, 3 мәдениет үйі, 110 кітапхана, 2 өнер мекемесі, 3 музей мен 6 кинотеатрдағы 
жүргізілген жұмыстардың  басым бөлігі орыс тілінде болды. Мұның бәрі қалалық 
партия комитетінің бақылауымен және тікелей нұсқауымен жүзеге асырылды. 

Қалалық мәдениет бөлімі партияның ХХҮІІ сьезінің шешімдерін жүзеге 
асыру мақсатында мәдени шаралар қызметін жақсартудың жаңа әдіс-тәсілдерін 
іздестіруге, барлық мәдени мекемелердің комплесті қалалық мәдени-бұқаралық 
шараларды өткізу жұмыстарын реттеуді жақсартуға ерекше көңіл бөле бастады. Бұл 
кезеңде мәдени жұмыстардың жаңа формалары енгізіліп, дәстүрлі түрлері қайта жан-
дандырылды. Мысалы, әзіл-сықақ кештері, ақындық кештер, халық 
шығармашылығының фестивальдары өткізіліп, КВН командаларының кездесулері 
жаңартылып, қалалық 14 үгіт бригадасы 14 ауданды аралады. Осы кезде қалада 78 
жаңа коллектив пайда болды. Олардың қатарында орыс халық аспаптар оркестрі, 
фольклорлық-этнографиялық топтар тағы басқалары  құрылды. Қалада қолданбалы 
көркемөнер көрмелері, еңбек коллективтерінің рапоттары, көркемөнерпаздар 
коллективтерінің есептері,  жанұялық ансамбльдердің байқау жарысы, облыс 
аудандарының күндері өткізілді [3, 105-106 б.].  

Қорыта айтатын болсақ, қаланың мәдени-саяси даму жағдайынан кеңестік 
кезеңде ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің дамуы шектеліп, ұлттық сана имперлік 
саясат шеңберінде тұншықтырылып келгенінің көрінісі айқын байқалды. Клубтар, 
мәдениет кешендері  мен кітапхана қорларының басым бөлігінің орыс тілді болуы 
қалада ұлттық мәдениетті дамытудың басты кедергісі болды. Бұлардың өзі де 
облыстық деңгейдегі мектептер болды, қалалық бірде-бір қазақ тіліндегі  мектеп пен 
балабақша  болмады. Сондай-ақ 1980-жылдардың ортасына қарай қалада жұмыс 
жасаған 29 клуб, 3 мәдениет үйі, 110 кітапхана, 2 өнер мекемесі, 3 музей мен 6 
кинотеатрдағы жүргізілген жұмыстардың да басым бөлігі орыс тілінде болды. 
Мұның бәрі қалалық партия комитетінің бақылауымен және тікелей нұсқауымен 
жүзеге асырылып отырды. 
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Рысбеков Т.З., Cултан А.Б. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА УРАЛЬСКА (1960–1980 ГГ.) 
В статье описывается культурная жизнь города Уральска в 1960-1980-х годах. 

Прослеживается влияние советской идеологии на культуру за этот период. Особо 
расматриваются культурно-просветительные учреждения города в этот период, 
даются полные сведения об их количестве и деятельности.   

Ключевые слова: культура, руский драмматический театр имени А.И. 
Островского, дома культура, кинотеатр, клуб, библиотека, музей. 

 
Rysbekov T.Z., Sultan A.B. 

CULTURAL LIFE OF URALSK CITY (1960-1980) 
  The article describes the cultural life of the city of Uralsk in the 1960s - 1980s. 

The influence of Soviet ideology on culture during this period is traced. Particularly 
examined cultural and educational institutions of the city in this period, given full 
information about their number and activities.  

Key words: culture, russian dramatic theatre after A.I. Ostrovskiy, cultural 
buldungs, cinema, club, library, museum. 
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ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІН XX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА 

ӨҢДІРІСКЕ ЖҰМЫЛДЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ 
 
Аңдатпа. Мемлекеттің ішкі, әлеуметтік, демографиялық, мәдени саясаты 

мен идеологиясында әйелдерді экономикалық, саяси, әлеуметтік құрылым мен 
қарым-қатынас жиынтығына тарту, жаңа құрылымының сенімді 
артықшылықтарын көрсету мен құрудың маңызды факторына айналу сияқты 
мәселелерге берілді. Берілген міндеттерді еңсеру идеясы, әйелді бір жағынан, 
физиологиялық көрсеткіштерге қарамастан өндірістің барлық салаларында жұмыс 
істейтін тікелей өндіруші күшке айналдыруды көздеді. Екінші жағынан, қоғамдық 
ұйымдар арқылы әйелді азаматтық өмірдің маңызды факторына айналдыру 
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мақсатында әйел әлеуметтік саясаттың нысанына айналды. Айта кету керек, іс 
жүзінде қазақстандық жұмыс істейтін әйелдерді әлеуметтік өндіріске тарту екі 
бағыт бойынша жүзеге асырылды: біріншіден, қалаларда және ірі жұмысшылардың 
елді мекендерінде еңбекті ұйымдастыру, екіншіден, үй шаруашылықтарын құру 
арқылы ауылдық жерлердегі әйелдердің жұмысын ұйымдастыру. 

Тірек сөздер: өндіріс, әлеуметтік-саяси белсенділік, әйелдердің босатылуы, 
социализм, жұмысшы топ, кооперативтік ұйымдар, индустрияландыру, 
ұжымдастыру, әйелдердің экономикалық теңдігі. 

 
ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасыр әлемдік масштабтағы 

оқиғалармен ерекшеленеді. Оның ішінде, әрине, елде әйелдің қоғамдағы орны мен 
рөлін мойындау, әйелдердің өз бағасын жоғарылатуы, олардың әрекетінің белсенді 
түрде өріс алуы маңызды болып табылады. Осы феномен әйел мен қоғамның өзара 
қарым-қатынасының барлық спектрімен байланысты мәселені зерттеуге 
қызығушылық арта түсті.  

Дәл осы кезде кеңестік мемлекетте елдің басым бөлігінің әлеуметтік-саяси 
белсенділігінің формасы мен тәсілдері түбегейлі өзгеріске түсті. Бұл барлық 
жобаларға тән бұрынғы дәстүрлі, барлығына таныс халықтың әртүрлі әлеуметтік 
және демографиялық топтары бар басқарудың ұйымдық құрылымының өзара 
әрекетінде саяси, идеологиялық және мәдени-құндылық сияқты ұғымдардың  мәні 
болмай қалды. 

Бір уақытта әлеуметтік-саяси әрекеттің декларацияланған жаңа принциптері 
қалыптастырыла отырып, биліктің жаңа жүйесі түбегейлі өзгерді. 

Биліктің басқаруымен және қолдауымен құрылған адамның қоғамдық өмірінің 
барлық саласында шектеусіз мүмкіндігіне, әлеуметтік әділдіктің негізін  құратын 
қуатты халықтық бастама мен әрекеттің өрістеуіне орын берілді. Мемлекеттің ішкі, 
әлеуметтік, демографиялық, мәдени саясаты мен идеологиясында әйелдерді 
экономикалық, саяси, әлеуметтік құрылым мен қарым-қатынас жиынтығына тарту, 
жаңа құрылымының сенімді артықшылықтарын көрсету мен құрудың маңызды 
факторына айналу сияқты мәселелерге берілді.  

В.И. Ленин «Еңбекші әйелдердің басым бөлігінің белсенді қатысуынсыз 
әлеуметтік революцияда жеңіске жетуге және социализм мен коммунизмді құру 
мүмкін емес» дегенді баса айтты» [1, с. 286]. Ол әйелдердің іс жүзінде босатылуын 
және социализм құрылысына қатысу мәселелерін шешу үшін нақты міндеттер мен 
тәсілдерді белгіледі. Оның пікірінше, әйелдердің нақты мәселесін шешу тәсілдері 
жұмыс істейтіндердің өз елінің өміріне белсенді қатысу арқылы іске асады. Кеңес 
Одағының Коммунистік партиясы әйелдерді белсенді еңбек және әлеуметтік-саяси 
қызметке тарту үшін үлкен жұмыс жасағанын айта кетуіміз керек. 

Бұл міндет  ұлттық республикаларда, әсіресе, Қазақстанда аса күрделі болды.  
Мемлекетке әйелдерді өндіріске тарту және олардың экономикалық 

босатылуын қамтамасыз ету міндеті қойылды. Жалпы алғанда, жұмысшы топтың 
мүддесі үшін әйелдердің белсенділігін арттыру, экономикалық, қоғамдық және саяси 
өмірде және отбасында ерлермен тең құқықтарға қол жеткізу жолдары, әйелдердің 
еңбегін қорғауды ұйымдастыру және әйелдердің аналық функциясымен отбасынан 
тыс жұмысын үйлестіруді қалай қамтамасыз ету туралы мәселе көтерілді.  

Берілген міндеттерді еңсеру идеясы, әйелді бір жағынан, физиологиялық 
көрсеткіштерге қарамастан өндірістің барлық салаларында жұмыс істейтін тікелей 
өндіруші күшке айналдыруды көздеді.  

Екінші жағынан, қоғамдық ұйымдар арқылы әйелді азаматтық өмірдің 
маңызды факторына айналдыру мақсатында әйел әлеуметтік саясаттың нысанына 
айналды. Кеңестік сана мен тәртіптің үлгілі мысалдары ретінде әйелдер алынды. 
Алайда, мұның бәрі оларды үйдегі әйелі, анасы мен иесінің міндеттерінен босатқан 
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жоқ, өйткені XX ғасырдың басындағы әлеуметтік инфрақұрылым (балалардың білім 
беру мекемелері, қызмет көрсету секторы) бастапқы сатыда болды. 

Осылайша, Қазақстан әйелдерінің кең ауқымын қоғамның мүддесі үшін 
өндірістік қызметке енгізудегі тарихи тәжірибесі кеңес дәуіріндегі көпшілік үшін үлгі 
болды. Әйелдерді өндіріске жаппай тарту үрдісі Кеңес Одағы халықтарының ұлттық 
ерекшеліктерін есепке ала отырып жүргізілді, бұл өндірісте жұмыс істейтін 
әйелдердің үлесін үнемі арттыруға мүмкіндік берді. 

Айта кету керек, іс жүзінде қазақстандық жұмыс істейтін әйелдерді әлеуметтік 
өндіріске тарту екі бағыт бойынша жүзеге асырылды: біріншіден, қалаларда және ірі 
жұмысшылардың елді мекендерінде еңбекті ұйымдастыру, екіншіден, үй 
шаруашылықтарын құру арқылы ауылдық жерлердегі әйелдердің жұмысын 
ұйымдастыру. 

Республика әйелдері кооперативтік ұйымдарға тартылды. Индустрияландыру 
және ұжымдастыру тарихында күрделі жылдары әйелдер жаңа мамандықтарды 
игерді. Республикада елеулі қиындықтарға қарамастан, әйелдердің жұмыссыздығын 
тұрақты түрде төмендетуге жол берілді. Бұл факт кеңестік мемлекет тарапынан 
жағымды үрдіс ретінде қабылданды. Республикадағы әйелдер қолөнер 
қауымдастығын дамыту тәжірибесі оңтайлы іске асты. Қысқа мерзімді кооперативтік 
қозғалысқа әйелдердің қатысуы маңызды болды. Әлеуметтік өндірістегі барлық 
еңбекке жарамды әйелдердің қатысуы әйел еңбекшісінің төменгі біліктілігінен 
туындаған нақты жалақының теңсіздігімен біріктірілген. Әйелдер ауыр жұмысты 
қолмен істеді. Әйелдерді ауыр физикалық еңбектен босату үрдісі өте баяу болды. 

Сондай-ақ, индустрияландыру және ұжымдастыру жағдайында еңбекке 
қабілетті халық санының азаюы әйелдерді экономикалық және саяси тұрғыдан 
қажетті өндіріске тарту міндетін қойды. Әйелдердің өндірістегі рөлі Ұлы Отан 
соғысы жылдарында да артты. 

Кеңес Одағының барлық жұмыс істейтін әйелдері секілді Қазақстанның да 
әйелдері майданға кеткен адамдарды ауыстырды. Тамақ өнімдерін, оқ-дәрілерді, 
қару-жарақтарды үздіксіз қамтамасыз етіп отырған әйелдер болды. «1944 жылы 
республикада локомотив жүргізушілері ретінде темір жол көлігімен 4000 әйел, орта 
машина жасау зауыттарында 60 мың әйел, 12 мың машина құрастырушысы, 14 мың 
құрастырушы, 24 мың әйел фрезер станогында жұмыс істеді» [2]. 

Бірінші, соғыстан кейінгі жылдарда, демографиялық теңгерімсіздікке 
байланысты гендерлік саясатта өзгерістер болды. Бұл кезеңде әйел өндірістің негізгі 
ресурсы ретінде қаралды. Ағымдағы ахуалға байланысты әйелдердің қоғамдағы 
маңыздылығы артты. Мұның бәрі жұмысшы-әйел ер адамның алдына түсіп, оның 
рөлі одан асып түсе алатынын көрсетті. Осы уақыт ішінде олардың денсаулығына 
қолайлы механикаландыру және автоматтандыру деңгейі жоғары кәсіпорындардағы 
әйелдердің үлесі (мысалы, электроника өндірісінде (радио және теледидар 
саласында), аспап жасау, тоқыма, тігін, темекі кәсіпорындарында жұмысшылар мен 
қызметкерлердің 50%-ы әйелдер болды), денсаулық, білім мен қызмет көрсету 
саласында басым болды. Шын мәнінде, әйелдердің жұмысы ер адамдардан кем 
болмады. Әйелдердің төзімділігін, саусақтарының ептілігін және дамыған талғамын 
есепке ала отырып, оның артықшылығы ескерілді [3]. 

Ананың дәстүрлі рөл атқаруы: денсаулықты бақылау, тәрбиелеу – үй 
мәселесінен шығарылып, ұжымның нұсқауына ие болды. Әйелдерге күтім жасау, 
есеп жүргізу, сақтау, бухгалтерлік есеп, инженерия саласында және шендік ортада 
пайдасын тигізді [4]. Осылайша, әйел әлеуметтік өндірістің барлық салаларында 
белсенді болды, ал «әйелдің жұмысы емес» сияқты ұғым күшін жойды. 

Бірақ әйелдердің өнеркәсіптік өндіріске қатысуы ерекше қиын болғандығын 
ескеру қажет, себебі қызметкерлердің көпшілігінің біліктілігі болмады және ең 
алдымен кәсіпорындарда қысқартылуға легіп отырды. Әйелдерді әлеуметтік 
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өндіріске тарту үшін партияның басшылығы әйел-жұмысшының біліктілігін арттыру 
үшін олардың техникалық білім алуы керектігін алға қойды. 

Жұмысшы әйелдердің біліктілігін арттыру әлеуметтік-саяси маңызды болды, 
себебі ол біртіндеп әйелдердің экономикалық теңдігін, кез-келген мамандықты 
таңдау, басшылық лауазымдарға ие болу мүмкіндігіне қарай толық көлемде жүзеге 
асыруға мүмкіндік берді. Осылайша, партия әйелдер еңбегінің біліктілігін көтеру, 
олардың жұмысы бұрын қолданылмаған салаларға қатысуы туралы шешім 
қабылдады. Елдегі әйелдердің сауатсыздығын жою және олардың біліктілігін 
арттыру үшін үлкен жұмыс жүргізілді. Кәсіптік-техникалық білімнің дамуына үлкен 
мән берілді. Осының бәрі жұмыссыздықты жою және ел экономикасының дамуы 
үшін кез-келген салада әйелдер үшін шексіз мүмкіндіктер ашты. 

Әйелдерді өндіріске жұмылдырудың нәтижесінде жұмыссыздық мәселесі 
шешілді, қызметкерлердің жалақысын көтеруге және еңбек жағдайларын жақсартуға 
ықпал етті. 

«Әйел денесінің табиғаты еркектерге қарағанда нәзік болғандықтан, жеңіл 
еңбек нормаларын талап етуі» қиындық тудырды. Дәрігерлер мен әлеуметтанушылар 
әйелдер жұмысына теріс көзқарас білдірді. Кеңес әйелінің бейнесі - бұл жұмысшы 
әйел бейнесі болды. Ерлермен қатар жұмыс істеген әйелдер еліміздің мақтанышы 
болды. Жұмыс орнында әйелдерден бас тарту мүмкін болмады, себебі әйел еңбегі 
күнделікті тәжірибеге айналды. Соғыстан кейінгі жылдары қиындықты жою, табысқа 
жету миллиондаған жұмысшылардың, соның ішінде, әйелдердің қатысуымен 
байланысты болды. Әйелдерді әлеуметтік өндіріске тарту үрдісі XX ғасырдың екінші 
жартысында да сақталды, ел басшылығының пікірінше, бұл, ең алдымен, қажетті 
сипатқа ие, сондай-ақ прогрессивті болды, өйткені әйелдің жеке басын дамытудың 
маңызы зор болды. ХХ ғасырдың екінші жартысында жеңіл өнеркәсіп дамыды. Тігін, 
тоқыма және тоқыма кәсіпорындарында әйелдердің үлесі 90-95%-ға жетті [5]. 1955 ж. 
Қазақ КСР-де көлік және құрылыс индустриясында 660 мың әйел жұмыс істеді 
немесе өндірісте жұмыс істейтіндердің жалпы санының 35,1%-ын құрады. Көмір 
және металлургия өнеркәсібінде 87 мыңнан астам әйелдер, мұнай өнеркәсібінде 10 
мыңнан астам әйелдер жұмыс атқарды. Кәсіпорындарға қызметкерлерді алу үшін 
кәсіптік-техникалық мектеп бітірушілері және жұмыссыз әйелдер арасында жеке, 
топтық іріктеу жүргізілді. Осылайша, орташа есеппен жыл сайын 17-20 мың білікті 
жұмысшы оқытылды. 1970-1980 жж. жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында 180 мыңға 
жуық адам оқытылды. 

Уақыт өте келе бұл кәсіпорындардың қарқынды даму әдістеріне көшуі, әлсіз 
материалдық-техникалық базаның болуы, ғылыми-техникалық прогрестің жеткіліксіз 
енгізілуі баяу болғандықтан әйел қызметкерлердің біліктілік деңгейіне қойылатын 
талаптар төмендетілді, кадрлардың үлкен қозғалысы болды. Өндірістегі әйел-
жұмысшылар біліктілікті арттыру және қайта даярлау мәселесіне тап болды. 

Әйелдерді еңбек өндірісіне тарту оң үрдістерге ие болды, әйелдердің ағыны 
байқалды. Бұл ретте көптеген маңызды аспектілер кәсіпорынның ғана емес, сондай-
ақ ел басшылығымен құрылған еңбек жағдайлары болды. Үкімет еңбек жағдайын 
жақсарту, тұрмыс жағдайын жақсарту және әйелдер денсаулығын қорғау мәселелері 
бойынша түрлі шешімдер қабылдады. 

Бұл шешімдер әйелдер мәртебесін көтеруге оң әсерін тигізді, бірақ тұтастай 
алғанда жағдайды өзгертпеді. 1959 жылы әйелдердің еңбегін жеңілдету шараларын 
және оларды жеңіл жұмысқа көшіру мүмкіндігін қарастыратын жарлық шығарылды. 
Сондай-ақ, жерасты жұмыстарында, шахталарда әйелдерді пайдалануға тыйым 
салынды. Ауыстыру және салмақ көтеру нормаларын төмендетті. Осылайша, Қазақ 
КСР-нің 1972 жылғы 21 шілдедегі Еңбек кодексінің 154-бабында «Әйел жұмысын 
ауыр жұмыстарда және зиянды еңбек жағдайында жұмыс істеуге және әйелдерді 
түнгі жұмысқа қатыстыруға тыйым салынады» (2-қосымшаны қараңыз). Әйелдерді 
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шулы және зиянды өнеркәсіптік кәсіпорындардан алып тастап, химиялық заттармен 
жұмысты шектеуге тырысты. 

Іс жүзінде өткізілген іс-шараларға қарамастан, ауыр және қауіпті еңбек 
жағдайларында жұмыс істейтін әйелдер саны түнгі ауысымда азайған жоқ. Бұл 
әйелдердің экономикалық қажеттіліктер үшін өнеркәсіптік кәсіпорындарға келуіне 
себеп болды, себебі ол отбасында жалғыз асыраушы болған. Кеңес мамандары 
әйелдерді өндіріске тарту себептерін қарады: біріншіден, ғылыми-техникалық 
революция нәтижесінде жұмыс күшінің өзгерген сипаты; екіншіден, халық 
шаруашылығының барлық секторларында еңбек қажеттілігі; үшіншіден, 
демографиялық ерекшеліктер. 

Қабылданған шаралардың нәтижесінде өндірісті автоматтандыруды 
механикаландырудың ұлғаюы байқалды, бұл ауыр жұмыстардан 185 әйелдерді 
босатуға және екі мың жұмыскерге еңбек жағдайларын жақсартуға мүмкіндік берді. 
1971-1975 жылдарға арналған жаңа жоспар бойынша қолмен жұмыс істейтін әйелдер 
саны екі есе азайды. Ауыр еңбекпен байланысты кейбір мамандықтар жойылды. 
Дегенмен, жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейтін әйел жұмысшылардың жанқиярлық 
жұмысын байқауға болады. Мұның бәрі әйелдердің еңбекке қызығушылығы мен 
еңбек белсенділігі XX ғасырдың екінші жартысына тән екенін растайды. Олар 
көпжылдық қозғалыстардың бастамашысы болды, оның мақсаты мемлекеттік 
жоспардың мерзімінен бұрын жүзеге асырылуы үшін жоғары сапалы өнім шығару 
болды. 

Өз кезегінде Коммунистік партия өндірістегі істері мен ерлігі үшін 
мемлекеттік наградалармен марапатталды: Социалистік Еңбек Ері, «Орақ пен балға», 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медальдары, Еңбек Қызыл Ту ордені. 

Олардың ішінде 1954 жылы Петропавлдық «Комсомолка» тігін фабрикасында 
еңбек жолын бастаған тігінші Байсарина Сарвар Мұхамеддиновна бар. Үлгілі 
жұмысы мен өнімнің жоғары сапасы үшін 1966 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен 
марапатталды. 1974 жылы Социалистік Еңбек Ері атағы берілді. Қазақстан 
Комсомолы X съезінің делегаты, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, КССР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты болды. 

Сондай-ақ, Табельдинова Загифа, 1909 жылы туған. 1927 жылдан бастап 
Петропавл ет комбинатының консерв цехында жұмыс істеді. 1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысындағы ерлігі үшін медалімен, «Ет-сүт кәсіпорнының үздігі» 
белгісімен марапатталған. Ол – Ұлы Отан соғысы жылдарында Ленин орденін алған 
республикадағы бірінші қазақ әйелі. Петропавлда жұмысшы депутаттар кеңесінің 
депутаты болып бірнеше рет сайланды. 

Мусина Хайни-Жамал Оспановна 1940 жылы Петропавл қаласында дүниеге 
келді. Еңбек жолы 1959 жылы Петропавл қаласында сылақ бригадир қызметінен 
басталды. 1976 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты атанды. 1981 жылы Социалистік Еңбек Ері атағы берілді. 

Зерттелген кезеңде әйелдердің белсенділігі өндірісті басқаруда әйелдердің 
қатысуымен танылды. Әйелдер әртүрлі деңгейде басқарушылық лауазымдарға ие 
болды. 1970-1980 жылдарда басшылық лауазымдарда әйелдердің саны артты, 
мысалы, 1980 жылы кәсіпорындардың 67 директорынан 32-сі әйел болды. Олар 
сондай-ақ, жаңадан құрылған әртүрлі қоғамдық және мемлекеттік ұйымдарға 
қатысты. 

Әйелдерді әлеуметтік өндіріске тарту, экономикалық мәселелерді шешуде 
жоғары жалақы үлкен маңызға ие. Бұл кезеңде жұмысшылардың төмен ақы төленетін 
санаттарында жалақыларының одан әрі өсуі байқалады. Әртүрлі қосалқы 
жұмыстарды одан әрі механикаландыру жалғасты, өндірісті автоматтандыру, еңбек 
сапасын жақсарту көптеген жұмысшыларға төмен жалақы алатын кәсіптерден басқа 
жұмыс орнына көшуге мүмкіндік берді. 
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Әйел-жұмысшылардың қоғамдық қызметі Кеңес дәуіріне тән барлық салада 
етек алды, ол түрлі органдардың кең ауқымды жүйелік жұмысы арқылы көрінді. 
Мұндай органдар арасында кәсіподақтарды құру қажет. Өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды жоспарлау мен ынталандырудың жаңа жүйесіне көшкеннен бері 
зауыттық демалыс орталықтары дамыды. Жүздеген мамандандырылған 
пансионаттар, демалыс үйлері әйелдердің балаларымен бірге демалуына мүмкіндік 
береді. Санаторийлер мен туристік жолдамалар әйелдер арасында танымал болды. 
Кәсіпорын басшылығы тұрмыстық қызметтерді жақсарту үшін тұтыну қызметтерін 
зауыттағы әйелдерге ұйымдастыруға тырысты. Мысалы, кәсіпорын ғимаратында 
асхана, дүкен, шаштараз және аяқ киім жөндеу шеберханасы ашылды. Кәсіподақтар, 
сонымен қатар, жатақханаларда жұмыс істейтін әйелдердің тұрмыс жағдайын 
қамтамасыз етті. Басқарушы партия органдардың жұмысын үнемі қадағалап, 
әйелдерге бағыттады және олар үшін жаңа нақты міндеттер қойды. Кеңестік саясат 
қоғамдағы рөлдерді қайта бөлуді қарастырмады. Бұл қағидалар әйелдердің өндірістік 
қызметке қатысуын қамтамасыз етуге, әлеуметтік өндірісте дәстүрлі функциялардың 
орындалуымен біріктіруге негізделді. Осыған қарамастан, әйелдер барлық жұмысқа 
қатысып, жұмыс істеді және жетістікке жетті. Елдің экономикасы үшін өндіріске 
әйелдердің қатысуы пайдалы болды, бұл олардың халық шаруашылығының барлық 
салаларына қатысуына қызығушылығын танытты. 

Ұлы Отан соғысы кезеңінде тарихи оқиғаға байланысты, Қазақстан 
майданды және елді азық-түлікпен үздіксіз қамтамасыз етті. Осы кезеңде халық 
шаруашылығының барлық саласына қатысқан әйелдер саны бірден артты. Айта 
кететін жайт, республикада қысқа мерзімде МТС және механикаландыру мектептері 
жанынан әйелдерді оқытатын көптеген курстар ашылды. Жеке оқыту кең етек алды.  

Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысы «Красный Восток» колхозы колхоз 
механиктері мен жүргізушілері күшімен әйелдер қатарынан 10 тракторшы, 2 
жүргізуші, 1 темір ұстасы дайындалса, 25 әйел дән тазалау мен жинау 
машиналарында және соқада жұмыс істеуді меңгеріп алды [6, 134 б.].  

Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысы Полудин МТС трактор отрядының 
бригадирі Василиса Бондарева тракторшы және комбайншы мамандығын игеруге, 
қырманда жұмыс істеуге шақырады. Бұл әрекет майданға кетіп жатқан өз 
жолдастары мен ағаларының орнын кез келген уақытта ауыстыруға мүмкіндік 
беретін болды. Осы патриоттық шақыру республиканың 13 мың қыз-келіншегін 
өндірістен қол үзбей, мамандыққа баулуға мүмкіндік туғызды.  

Қазақстан әйелдері армия мен елге нан, ет, көкөніс пен өнеркәсіпке шикізат 
беріп, орасан көмек көрсету үшін бар күш-жігерлерін салды, еңбек өнімділігін 
арттырып, баршаға үлгі болды, астықтың өнімділігі мен мал басының көбеюіне 
ықпал етіп, олардың мол өнім беруін жоғарылатты. Көптеген колхозшы-әйелдер 
соғыс жылдары өсті, ауыл шаруашылығы саласында басшылық қызметтерге 
ұсынылды, егер Ұлы Отан соғысына дейін колхоз төрағалары, бригадирлер, 
малшаруашылығы фермаларының меңгерушілері және басқа да ұжымшар мен 
кеңшарлардың басшылық лауазымдарында әйелдер саны аз болса, соғыс жылдары 
басшылық қызметтерге тағайындалған әйелдердің саны күрт артты. [6, 126 б.]. 

Осылайша, Ұлы Отан соғысы жылдары әйелдердің иығына 
ауылшаруашылығының қиыншылықтары түсті. Қиындыққа қарамастан, сонымен 
қатар, ер адамдардың майданға тартылғанына қарамастан Қазақстан Кеңестік 
Армияны азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізатпен қамтамасыз ету бойынша 
барлық міндеттерді орындады. 

Осы басымдық ХХ ғасырдың екінші жартысына дейін сақталады. Біз 
бұрынғыдай әйелдердің еңбек және қоғамдық-саяси әрекеттерге қатысуын 
байқаймыз. Айта кететін бір жайт, ХХ ғасырдың екінші жартысында экономиканың 
қоғамдық секторында әйелдердің қатысуына байланысты саясатта қарама-қайшылық 
туды және негізінен ол КСРО-дағы объективті экономикалық және демографиялық 
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үрдістерге байланысты болды, әрине, мемлекеттің жетекші тұлғаларына да 
байланысты болды.  

ХХ ғасырдың екінші жартысында республиканың дамуына әйелдер зор үлес 
қосты. Әйелдер саясатта және өнеркәсіпте және ауыл шараушылығында әйелдер 
рөлінің өзгерісі байқалады. Әйелдер уақыт өте келе, дене және психологиялық 
сипаттағы қиыншылықтарға қарамастан, олар өздерінің лайықты орнын таба білді. 
Ауыл шараушылығында әйелдер өндірістің басқа да салалорынан қалыспауға 
тырысып бақты. Олар өздеріне қажетті жаңа мамандықтарды игере бастады. 

Соғыстан кейінгі алғашқы жылдары ауыл шараушылығы саласында табиғи 
апаттарға байланысты  қиындықтар туды. Республикада елді ет және нанмен 
қамтамасыз ету рөлі арта түсті.  

Хрущевтің «жылымығы» «әйелдер мәселесіне» де өз ықпалын тигізді. Осы 
кезеңде мәселені кең түрде шешуге мүмкіндік туғызған қоғамның нақты 
демократиялануы болды. Мемлекет басшыларының терең ойлары негізгі еңбекшілер 
әйелдер болған қосалқы шаруашылықтың дамуына бағытталса, кей жағдайда оларды 
қысқартып, соның салдарынан осы шарауышылықты қамтамасыз етіп отырған аз 
қамтылған отбасылар көбейе бастады.  

Кеңес үкіметі 50 жылдары қызмет саласының өзгеруі мүмкіндігін есепке 
алып, әйелдердің өздерінің мамандық таңдап, кәсіби өсу жолдарын жүзеге асыратын 
ұжымшар шаруаларын қайта құрды. Ауылдың инфрақұрылымына және ауыл 
шараушылығына қаржы бөлу жоғарылады, еңбек төлемін есепке алу енгізілді, 
усадьба жанындағы учаскелерді ұстау бойынша кей шектеулер алынды, бұл 
республиканың ауылдық еңбекшілерінің жағдайын жаңғыртуға жақсартуға әкелді. 
Халық шараушылығына әйелдердің көптеп араласуы олардың экономикадағы 
рөлінің жоғарылауына әкелді. Жұмыс күшінің және кәсіби еңбеккке әйелдердің 
көзқарасы дамуына ықпал етті.  

1954 жылы КОКП ОК пленумында тың көтеру мәселесі және егіс алқабының 
көлемін кеңейту туралы өкім қабалданды. Қазақстанның солтүстігінде Целинный 
өлкесі құрылды, бұл өлке алты солтүстік облысты біріктірді: Қостанай, Көкшетау, 
Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Торғай, Павлодар. 

Кеңес Одағының барлық республикаларынан келген көптеген әйелдер  және 
Қазақстанның әйелдері шаруашылықты ретке келтіруге, көктемгі егісті егу немесе 
тыңайған жерлерді игерудің озық үлгісін танытып, ерлікпен білек сыбана кірісіп 
кетті. Әйелдер қиын жағдайда тракторшы, комбайнда штурвалшы, жүк көліктерінің 
жүргізушілері, құрылысшы мамандықтарында аянбай еңбек етті. «Работница» 
журналының беттерінде әйелдер тап болған қиындықтар сипатталды: «Қиындықтар 
мен ауыртпашылықтар көп болды. Қиындықтар жалғасып, еңбекшілер жалығуға 
айналды. Көбіне техника жетіспеді. Мамандыққа сай емес жұмысқа тұрды. 
Тұрмыстары ойдағыдай болмады» [7]. Сонымен қатар, қуаныш-шаттыққа толы 
еңбекте ерлік жасауға дайын адамдар туралы да пікірлер кездесті: «Ештеңе етпес, 
алғашында ғана қиындық болады. Коммунистік партия сол қиындықтарды жеңуге 
көмектеседі. Ең ауыр учаскеде жұмыс істегіміз келеді» [8]. Қазақстан еңбекшілерінің 
еңбек ерліктері өлшеусіз болды, олар республикадан тыс жерлерге де жетті. Кеңестік 
жүйе еңбекші әйелдерге ерекше ықпал етті, ерекше қарап, оларды мықты, энергиясы 
мол және өз ісіне адал етіп танытты.  

Тың игеру жерлерінде еңбек еткен әйелдер мамандықтарының жоқтығына 
қарамастан, шебер қырманшыларға айналды. Олардың ішінде, әйелдер де болды, 
олардың ерліктеріне ел сүйсінді. Ақын Р.Шотабаева өзінің поэмасында Социалистік 
Еңбек Ері Кәмшат Дөненбаеваның «Қыздар тракторға!» деген жолдауына барын 
салған Қорғалжын ауданындағы әйгілі болған әйел-механизатор Наталья Геллерттің 
өмірі туралы жазды. 

Қазақстан ауыл шараушылығының малшаруашылығы секторында 
өзгерістерді байқаймыз. Малшаруашылығында ХХ ғасырдың бірінші жартысында 
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жобаланған партияның жүйелі саясатын байқауға болады. 1971 жылы республикада 
1625 кеңшар мен 461 ұжымшар құрылды [8, 180 б.]. Қазақстанда 7,3 млн мүйізді қара 
мал басы болды, 31,8 млн қой мен ешкі, 2,3 млн. шошқа басы, 29,5 млн. құс болды [9, 
100 б.]. 

Бірақ осыған қарамастан, ұжымшар еңбегінің төмендеуі байқалды. Көптеген 
әйелдер әйелдердің сатушы, мұғалім, кітапханашы мамандықтарын таңдады. 70-80 
жылдары «қаладан-ауылға» көші-қон қозғалысы орын алды, әсіресе, жастар жағы 
қалаға қарай көше бастады. Мектеп түлектерінің ауылшарауашылық мамандықтарын 
алуға құлқы болмай қалды. Кадрлар орта мектеп, ауылшараушылығы мамандығы 
бойынша жоо және техникум түлектерінен, сонымен қатар, армиядан келген жастар 
қатарынан қалыптасатын. Тұрақты кадрларды дайындау нәтижесінде 
ауылшаруашылығының малшаруашылығы секторы мәселесі партиялық ұйым 
әрекетінде маңызды болып қала берді.  

Осылайша, әйелдерді өндіріске тарту тәжірибесі олардың қоғамдағы жағдайын 
өзгертті. Айта кету керек, экономиканың, индустрияның дамуы әйелдер еңбегі 
өнімділігіне, өндірістегі жұмысшылардың үлесін арттыруға алып келді. Бұл 
мемлекеттің өндіріске шығарылуындағы табыстылығын растайды. ХХ ғасырдың 
екінші жартысы үшін әйел жұмысшысының мәртебесі сипатына ие болды, ол жігерлі, 
бастамашыл, рухани бай, қарапайым болды, сонымен бірге жар және ана ретінде қала 
берді. Әйел-жұмысшылар заңды түрде қорғалды, ерлермен тең дәрежеде барлық 
жағдай жасалды. Мемлекет нақты жұмысқа орналасу үшін барлық жағдайларды 
жасады. Бірақ оған берілген дарынды ұштауға әйелдердің мүмкіндігі болмады. 
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Альжанова Р.С. 

ПРАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА В 
ПРОИЗВОДСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Одно из центральных мест во внутренней, социальной, демографической, 
культурной политике государства и идеологии отводилось вовлечению женщин во 
всю совокупность экономических, политических, социальных структур и отношений, 
превращение ее в значимый фактор создания и демонстрации убедительных 
преимуществ нового строя. Сама идея преодоления поставленных задач 
предполагала превращение женщины, с одной стороны, в непосредственную 
производительную силу, занятую практически во всех сферах производства, 
независимо от физиологических показателей, с другой же стороны, женщина стала 
объектом социальной политики с целью превращения ее в значимый фактор 
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гражданской жизни через различные, в том числе чисто женские, общественные 
организации. Вовлечение в общественное производство трудящихся женщин 
Казахстана осуществлялось по двум направлениям: во-первых, путем организации 
труда в городах и крупных рабочих поселках, во-вторых, путем организации труда 
женщин в аулах через построение домашнего хозяйства. 

Ключевые слова: производство, социально-политическая активность, 
эмансипация женщин, социализм, рабочий класс, кооперативное объединение, 
индустриялизация, коллективизация, экономическое равенство женщин. 

 
Alzhanova R.S. 

PRACTICE OF INVOLVEMENT OF KAZAKHSTAN`S WOMEN IN 
PRODUCTION  IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

One of the central places in the internal, social, demographic, cultural policy of the 
state and ideology was to involve women in the whole range of economic, political, social 
structures and relations, to turn it into a significant factor in creating and demonstrating the 
convincing advantages of the new system. The very idea of overcoming the set tasks was to 
turn a woman, on the one hand, into a direct productive force, occupied in almost all 
spheres of production, regardless of physiological indicators, on the other hand, a woman 
became the object of social policy with the aim of turning her into a significant factor of 
civil life through various, including purely women’s, social organizations. The involvement 
of women workers in Kazakhstan in public production was carried out in two ways: firstly, 
through the organization of labour in cities and large working towns; secondly, through the 
organization of women’s work in villages through the building of a household. 

Keywords: production, socio-political activity, emancipation of women, 
socialism, working class, cooperative association, industriyalization, collectivization, 
economic equality of women. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АГРАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ДАМУ КЕЗЕҢІ МЕН 

ОНЫҢ ЖАҢА ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ  
 

Аңдатпа. Мақалада кеңес үкіметі кезеңіндегі аграрлық қатынастардың даму 
кезеңі мен оның жаңа әлеуметтік-экономикалық мазмұны баяндалған. Аграрлық 
қатынастар теориясы, нарықтың даму барысындағы жіберілген қателіктер, оны 
түзету жолдары, отандық тауар өндірушілерге мемлекет тарапынан көңіл бөлу, 
кәсіпорындардың еңбек  процессінің ұйымдастырудың тиімді формаларын іздестіру 
жолдары айқындалған. Ауыл шаруашылығында нарықтық қатынастар 
жағдайындағы шаруашылықты жүргізудің көптеген формаларын дамытудың 
мәселелері қарастырылған . 

 Тірек сөздер: аграрлық қатынастар, субъектілер, меншік, әкімшілік басқару 
жүйесі, материалдық игіліктер,өндіріс.  

 
 Аграрлық қатынастарды жүйелі талдауда, ең алдымен оның әлеуметтік 

экономикалық мазмұнын, сондай-ақ оның негізгі құрамдас жүйелері болып 
табылатын меншік қатынастары, шаруашылық жүргізу формасы, ұдайы өндіріс 
процесінде туындайтын қатынастар және әлеуметтік аспектісін қарастыру 
маныздыболып табылады. Аграрлық қатынастар осы қатынастарды жүзеге асыратын 
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субъектілердің өзара тиімді байланысы және оның нәтижелігі арқылы мақсаты, 
бағыты қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылатын өндіріс 
процесінде қалыптасқандықтан, оның объектісі – өндірілген материалдық игіліктер, 
оның ұдайы өндірістік процесі, ал субъектісі – осы материалдық игіліктерді 
өндіркшілер мен өндіріс құралдарының меншік иесін қызметін атқаратын 
шаруашылық жүргізу субъектілері екендігін көруге болады. Жалпы аграрлық 
қатынастар жөнінде ғалымдар арасында бір жақты келісілген пікірлер жоқ [1, 17 б.]. 
Олардың көпшілігі өндіріс құралдарына ең алдымен жерге меншік қатынастарға 
қатысты қарастырылады. Әрине, жердің ауыл шаруашылығында негізгі өндірістік 
құрал ретінде маңызды фактор болып табылатындығы сөзсіз. Бірақ, азаматтар және 
жер пайдаланушылар арасындағы, сонымен қатар жерді пайдаланушылар өзара 
құқықтық нормалар әрекеті төңірегіндегі ерікеті қоғамдық қатынастар мен 
сипатталатын жер қатынастарына қарағанда, аграрлыққатынастардың мазмұны 
әлдеқайда кең және өзара байланысты құрылымдық элементтермен сипатталады. 
Біріншіден, бұл қатынастар материалдық игіліктерді қөндіру процесінде 
туындайтындықтан өндірістік қатынастарды, ауыл шаруашылығында ұлғаймалы 
ұдайы өндірісі процес, екіншіден, өндірісті қатынастарды жүзеге асыратын 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің әлеуметтік, мәдени аспектілерін қамтиды. 
Аграрлық қатынастар өндіргіш күштердің дамуымен салааралық байланыстар жүйесі 
арқылы ауыл шаруашылығының шеңберінен шығып, АӨК масштабында құрылатын 
өндірісті қатынастардың кеңжүйесіне қосылады. 

Демек, аграрлық қатынастар экономикалық қатынастар жүйесін маңызды 
спецификалық бөлігі ретінде жерді иелену мен пайдалану сипаты мен 
анықталынатын материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, тұтыну процесіндегі 
адамдар арасындағы қатынастар жүйесі және олардың мақсатына, мүдделері мен 
құқықтарына негізделеді. Жалпы алғанда, кеңес үкіметі кезеңінде  республикада 
аграрлық қатынастардың қалыптасуы мен дамуын жүйелей келе оларды 4 кезеңге 
бөлуге болады: 

1. Мемлекеттік социализм тұсындағы аграрлық қатынастардың қалыптасуы 
мен даму кезеңі; аграрлы қатынастардың қалыптасуы бұл – ауылда ауыл 
шаруашылығының «социалистік» жүйесі орнығып, адамдар арасындағы колхозды – 
кооперативтік меншікке негізделген қоғамдық қатынастардың жаңа жүйесін 
жетілдіреді; 

2. Әкімшілік басқару жүйесі жағдайындағы аграрлық қатынастардың даму 
кезеңі бұл ҒТП, өндірісті интенсивтендіруге баса назар аудару, шаруашылық аралық 
кооперация мен аграөнеркәсіптік интеграцияны дамыту шаралары қолға алынған 
кезең; 

3. Аграрлық қатынастардықолға алу кезеңі. Шаруашылық есеппен 
коолективті мердігерлікке көшунегізінде бригадалар, арендаторлар, кооператив 
бөлімшелерінің қалыптасу мен аграрлық қатынастар құрлымы; 

4. Нарықтық қатынастарға бет бұрған кезең. Бұл кезең үшін меншікпен 
шаруашылық -жүргізудің әр алуан формаларына сүйенетін көпукладты 
экономиканың қалыптасуымен ауыл шаруашылығында ауқымды өзгерістердің 
жүзеге асыру процессі тән [2, 107 б.].  

Сонымен ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін көтеру аграрлық 
қатынастарды дамыту болып табылады. Өйткені әрбір адамның өмір сүру деңгейі 
тікелей осы саланың өркендеуіне байланысты. Ал, социалистік ауыл 
шаруашылығында қоғамдық меншіктің 2 формасына (ұжымдық – топтық және 
мемлекеттік) ауылшаруашылық кәсіпорындарының 2 үлгісі – колхоз бен совхоз сай 
келді. Меншік формасының әр түрлілігіне қарамастан, кәсіпорынының 2түріде өзінің 
табиғи әлеуметтік жағынан бір тектес және социалистік өндіріс тәсілінің дамуының 2 
формасы ғана болып табылды. Сондықтан да, колхозбен совхоз арасында көптеген 
ұқсастықта болды. Меншіктің 2формасымен ауылшаруашылығы кәсіпорындарының 
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2түрінің арасындағы ортақ ұқсастықтары бар, бұл екеуіндеде адамды адамның 
қанауынан жоқтығынан, өндіріс құрал – жабдықтарының ортақтығынан, ұжымдық 
еңбектен шаруашылықты жоспарлы жүргізуден әркімнің қабілетіне қарай, әркімге 
еңбегіне қарай деген социлистік бөлу принципін қолданудан айқын көрінді. 
Мемлекеттік меншікпен салыстырғанда, меншіктің колхозды – кооперативтік 
формасында еңбекпен өнлдіріс құралдарын қоғамдастыру дәрежесі біршама 
төмендеді. Егер мемлекеттік кәсіпорындарда өндіріс құүралдары мен жұмысшылар 
еңбегібүкіл қоғамды масштабта қоғамдастырылса, колхоздарда негізгі құралдар мен 
колхозшылар еңбегі солшаруашылықтың көлемінде ғана қоғамдастырылды. Барлық 
социалистік кәсіпорындар (кооперативтік болсын, мемлекеттік болсын) 
шаруашылықт жағдайында өзалдына экономикалық дербестілігімен сипатталды. 
Алайда, колхоздар өндіріс құралдары мен өндірілген өнімге ұжымдық иелері 
болғандықтан, көп жағдайда бірінен – бірі шаруашылықтың мемлекеттік секторынан 
оңашаланды. Осыған байланысты, мемлекеттік кәсіпорындары мен салыстырғанда, 
колхоздар шаруашылықты жүргізгенде оны өз бетінше басқаруды кеңінен қолдана 
алды. Шаруашылық есептегі мемлекеттік кәсіпорындардағы шаруашылықты 
басқаруічсінің басым көпшілігі мемлекет тарапынан реттеліп отырды [3, 18 б.]. 

Аграрлық салада жүзеге асырылған жаңаша өзгерістер жоспарлы – әкімшілік 
қатынастарына сүйеніп,олардың қызметі ұзаққа бармай, шаруашлық есепті бойынша 
жүргізілген жүйесіз реформалар сонғы қортындысында мемлекеттік меншікпен 
орталықтан басқаруға негізделген жүйеге төтеп бере алмады. Сондықтан, да басқару 
тәсілі ретінде, ауылшаруашылығы саласының экономикалық, саясаи зорлық – 
зомбылық, күш көрсету ұтымсыз болып шықты. Шаруаның жерден, еңбек 
нәтижесінен аластатылуы экономиканың дамуына кері әсерін тигізді. Әкімшілік 
басқару жүйесі жағдайындағы аграрлық қатынастардың дамуының 1 тармағы бұл 
ауыл шаруашылығындағы өндірісті интенсивтендіру жұмысы. Оның нәтижесі 
еңбекшілердің әл – ауқатын өсіруге, өндірістік потенциалды қосымша өсіруге 
тигізетін  жалпы әсері, халық шаруашылығындағы орны мен рөліне, материалдық – 
техникалық базасының сипатына, технологияның, әлеуметтік экономикалық 
құрылымның ерекшеліктеріне байланысты біршама әр қилылығымен ерекшеленді. 
Ауылшаруашылығы салсында ең алдымен аграрлық – өнеркәсіптік кешенді 
интенсивтендіру жалпы халықтық ісболып табылды.  

Алайда, 70-жылдардың аяғы мен 80-жылдардың бас кезінде ауыл 
шаруашылығындағы интенсивтендіру процесі баяулады, ал қор мен жарақталудың артуы 
тиісінше пайдалы қайтарым бермеді. Экономиканың аграрлық саласын басқарудың 
әкімшілік әдістері күшейе түсті, сатып алу бағасы көбінесе өнімнің өзіндік құнын 
ақтамады, осыдан пайдасыз жұмыс істейтін шаруашылықтардың саны артты. Егер 1970 
жылы ондай шаруашылықтардың үлес саны совхоздардың 26%, колхоздарда 4% болса, 
1985 жылда совхоздарда 53% колхоздарда 49% пайдасыз жұмыс істеді. Бұл дәуірде 
колхоздарда пайда 240,8 млн. сомнан 83,4 млн. сомға дейін, совхоздарда 597,4 млн. сом 
пайдадан 35,7 сом зиян шегуге деиін құлдырады. Құс шаруашылығынан басқа мал 
шаруашылығы тұтастай пайдасыз жұмыс істеді [4, 15 б.]. 

Қазақстан үшін интенсивтендірудің ерекше бар болды, өйткені республикада 
1 селолық тұрғынға шаққанда егіз көлемі КСРО – дегіден жоғары және оданда 
көбейе беру нышаны болып, ал бұл еңбек ресурстарының жетіспеушілігі мен болуы 
мен байланысты еді. Оның үстіне ауыл шаруашылығының дамуының жылдар бойы 
шұғыл ауытқуы оның едәуір мөлшерде ауа райы –климат жағдайларының әсеріне әле 
едәуір дәрежеде байланысты екендігін, ал бұл әсерді әлсіретін факторлардың 
жеткілікті пайдаланбайтындығын көрсетті. Ауыл шаруашылық өндірісін 
индустрияландыру, суармалы егіншіліктің кеңінен өркендетілуі ауыл 
шаруашылығында жыл сайынғы шұғыл ауытқуын жоюға және ауа райы жағдайының 
ауыл шаруашылығына әсер етуін азайтты. Өнімді мал шаруашылығы басым дамыды, 
жоғары интенсивті азықтұлік техникалық және жем шөп дақылдарын өсіріу ұлғая 
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түсті, яғни жер ресурстары барынша дұрыс пайдаланылмады. Егіншілік пен мал 
шаруашылығының аймақтықжұйе талаптарын есепке ала отырып,еңбекпроцестерін 
кешенді механикаландырудықамтамасыз етілді. Көрнекті ғалым экономист Н.Д. 
Кондратьев егер шаруа нарықтан өзіне қажетті өнеркәсіп тауарларын сатып алуға шамасы 
келмесе, онда ауыл шаруашылығын көтеру жөніндегі барлық шаралары «утопия» деп 
санаған. Соған қарамастан, 90жылдардың бас кезінде шаруа қожалықтарының 
техникалықжарақаттануы өте төмен дәрежеде қалып отырды [5, 17 б.].  

Ауыл шаруашылығы өндірісін интенсивтендіруге ғылым үлкен рөл атқарды. 
Ауыл шаруашылығындағы ғылыми техникалық прогрестің 2 ерекшелігін атауға 
болады. Бірінші ерекшелігі, оның дамуының тарихи ерекшелігімен, 
қоғамдастырылуының неғұрлым төменгі денгейімен; екіншісі – ауыл 
шаруашылығының өнеркәсіптен табиғи және әлеуметтік–экономикалық 
айырмашылықтарымен байланыстырылды. Ауыл шаруашылығындағы ғылыми –
техникалық прогресс әрдайым жермен байланысты болып, бұл арада жер өндірістің 
негізгі кұралы ретінде көрінді. Жердің «табиғи машинасы» ретінде «жұмыс істеуіне» 
елеулі түрді ғылыми – техникалық прогрестің табиғи факторларына байланысты еді. 
Ауыл шаруашылығындағы ғылыми – техникалық прогресстің тағы да бір ерекшілігі 
оның топырақтық биологиялық қорғаныштық сипаты болып табылады. Енгізілген 
жаңалықтар бүкіл технологияға топырақтың құнарлылығын, жануарларды, 
өсімдіктерді сақтап, молайта беруге, айналадағы ортаны сақтау мен жақсартуына 
байланыстыболып саналды.  

Экономиканың басқа салалары сияқты, ауыл шаруашылығында ғылыми–
техникалық маңызды көрсеткіші – машиналар жүйесін пайдалану еді. Мәселен, 1990 
жылға қарай ауыл шаруашылығы саласына тракторлар мен ауыл машиналарының 
1065 түрін шығару көзделді. Олардың мұншалықты саны ауыл шаруашылығын 
кешенді механикаландыру міндетін шешекоймады, қайта МТС техникаларын колхоз 
–совхоздарға сатып, оларды белшесіне қарызға батырды. Дәл осындай жағдай, 
1961жылдың 1-ақпан айында таркторлардың, ауыл шаруашылық машиналарының 
бағасын түсіру туралы шешім қабылданған еді. Жүк машиналарының бағасын түсіру 
17% тракторларды 9% ауылшаруашылық машиналарының бағасы 4,3% түсірілді. 

КПСС-тің әр бір дерективларында қаралып, жасалған азық түлік 
бағдарламалары ешқандай нәтиже бермеді. Ауыл шаруашылығының құлдырауын 
тоқтата алмады. Себебі, барлық жасалған бағдарламалар әміршіл – әкімшіл жүйенің 
салып кеткен шырмауынан шыға алмады. Шаруашылыққа енгізілген жаңалықтар тек 
1 жақтылық сипатта жүргізілді. Жаңа ой, жаңа әдіс қосушыларды басып тастап 
отырды. Олар тек жоғарыдан шешіліп, реттеліп отырды, колхоздар мен совхоздарға 5 
жылбойы жүгері ек десе тек жүгеріні егіп отыра берді, басқа өнім түрін егуге 
құқықтары болмады. Сондықтан, халыққа азық түлік жетіспеді. Колхоздар мен 
совхоздар дағдарыстан шыға алмады.  Егін шаруашылығы мен мал шаруашылығын 
қатар алып жүру керек деген ойлар айтқандарды ұлтшылдар деп айыптады. Жеке 
меншіктегі мал басына шектеу қойылды, әр үй басына 10 малдан асырмау керектігі 
белгіленді. Малы көптер тартып алады деп естігенде қорқып сатып тастады. Ал 
оларды біліп қойса мемлекеттік қылмыскер деп айыптады [6, 13 б.].  

Республикалдағы аграрлық қатынастардың қалыптасу мен дамуындағы 
келесі 3 кезең бұл – аграрлық қатынастардыңқайта құру кезеңі. Шаруашылық 
жүргізудің жаңа формаларының, бірі болып мердігерлік қарым – қатынастар 
саналды. Біздің елде ұжымдық және дербес мердігерлік тәсілдер ежелден тарағаны 
мәлім. Мердігерлік әдіс тұсында өндіріс құралдары (жер,мал техника, т.б.) белгілі бір 
уақытқа кішігірім шаруашылық есеп ұжымдарына бекітіліп беріледі. Олар өндірісті 
өз білгенінш, өз бетінше дербес жүргізе алады. Өндірілген өнім сол ұжымды құрған 
шаруашылыққа ішкі келісім бойынша тапсырылды. Ал, материалдар мен түрлі шикі 
заттарды осы шаруашалықтан нормативті бағамен алып отырды. Шаруашылық 
қызметінен алынған экономикалық нәтиже негізінен, осы медігерлік ұжымда қалды, 
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ол нәтиже осы ұжым мүшелерін материалдық жағынан ынталандыруға 
пайдаланылды. Шаруашылық басқарудың бұл формасының тиімді еді. Басқа 
жағдайлары бірдей болған 2 шаруашылықтың осы тәсілге көшкенінде 20% қосымша 
өнім алды, ал өндірілген өнімнің өзіндік құны 15-20% төмендеді. Міне, 
ауылшаруашылығы саласында мердігерлік қатынастардың дамуы осындай еді. 
Ұжымдық – мердігерлік әдіс ауыл шаруашылғындағы еңбекпен шаруашылық 
жүргізудің негізгі артықшылықтарын барынша толық ескере отырып, еңбек 
өнімділігін арттыруды, қоғамдық өндірістің тиімділігін жетілдіруді және жұмыстың 
сапасын қысқартуды қамтамасыз етті. Ұжымдық мердігерлік әдіс жағдайында, 
жұмысшылар еңбегіндегі ұжымдық бастамалар мен факторлардың мақсатты 
дамытылуы үшін, арнаулы өндірістің техникалық және ұйымдастыру экономикалық 
шарттары жасалды. Бұл жағдайда кооперациямен еңбек бөлісудің тиімді әдістері кең 
өрістетіліп, бригада мүшелерінің бірнеше мамандықты қатар игеріп, атқаруына 
өндірісті кешенді механикаландыру мен автоматтандыру мүмкіндіктері туды, әр 
жұмысшының еңбектің озық әдістерін қолданудағы басқада ұйымдастыру 
техналогиялық шараларды атқарудағы белсенділері артты, сөйтіп, ең бастысы, 
жұмысшы күші жеткілікті болғандықтан, өзара алмасу жағдайында белгіленген 
тапсырманы азғана жұмысшымен атқаруға мүмкіндік туды. Ұжымдық мердігерлік 
әдіс жағдайында, жұмысшылардың жұмыстың түрі мен орнын, бірге еңбекететін 
адамдарды таңдап алулары қамтамасыз етілді және сол арқылы олардың ынта 
ықыластарының бірлігіне қолжеткізіліп, өндірістібасқаруға белсенді қатысуда 
шығармашылық потенциалдың жан жақты ашылуына мүмкіндік жасалды [7, 15 б.]. 

Шаруашылықтардың ішкі  қатынастарын үйлестіруде, адамдардың бір біріне 
деген сенімділігін күшейтіп, олардың жеке басынының мүддесін қоғам мүддесімен 
ұштастыруды жетілдіре түскен бұл әдіс өз рөлін ойдағыдай атқарды. Еңбекті 
ұйымдастыру мен оған ақы төлеудің бұрынғы жүйесі орталықтан басқару, яғни 
әкімшілік әдістерге негізделген болса, мердігерлік тәсілдері басқару жұмысы 
еңбектің түпкі нәтижелерінен тікелей көрініп  отыратын экономикалық әдістерге 
байланысты еді. Ұжымдық мердігерлік әдіске көшкен бригадалар мүшелерінің түпкі 
нәтижеге жету жолында еңбек тәртібін күшейтуге, аз шығын жұмсап мол өнім алуға 
ұмтылатындары анық. Алайда, ұжымдық мердігерлік әдіс колхозшы шаруаны 
бұрынгысынша әкімшіл – әміршіл жүйенің бір буыны – колхоз құрылысына басы 
байлы етіп қойды [8, 18 б.]. Республика колхоздары өндірісінде мердігерлік әдіспен 
қатар жаңа экономикалық әдістердің бірі – арендалық әдіс. Мердігерлік әдістің 
еңбеккерлер үшін ең қолайлы, ең тиімді бағыты ол аренда, арендалық қарым 
қатынастар. Аренданың өнідірсіке енгізудің негізінен 3 принціпі бар. Бірінші 
колхоздар мен совхоздар және басқа ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін 
кәсіпорындар жерді техниканы, өндірістік жайлармен мал қораларын т.б. құрал 
саймандарды бастауыш еңбек ұжымдарына – бригадаға, орындарға, жекелеген 
семьяға, ұзақ мерзімге арендаға беру. Екінші – тауарлы ақшалай қарым 
қатынастарды және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, сату және сатып алу 
тәртібін бұрынғыдай совхоз бойынша емес, оның ішкі өндірістік бөлімшелерінің 
деңгейінде жүргізу. Үшінші, шаруашылық есептің қалыптасуымен оның әркімнің 
атқарған жұмысының сапасына, санына қарай бөлу бастауыш еңбек коолективтерінің 
еріктілігін сақтау еді. Мәселен, Ақтөбе обылысындағы осындай арендалық 
ұжымдарының бірі Комсомол ауданының «Псковский совхозы» Бұл ұжымның 1987 
жылда өндірілген өнімінің жалпы саны: жоспарланғаны бойынша 4248 т. болса, ал 
орындалғаны 5164 т., ал «Пригородной» совхозы бойынша өндірілген өнімнің жалпы 
саны 3233т., ал орындалғаны 3645 т. 

Сондықтан, аренда ауыл шаруашылығында өндірістік қатынасты онан әрі 
жетілдірудің тиімді жолы болып саналды. Ең бастысы, аренда ұжымдардың жалға 
алған жерге және өндірілген өнімге шын мәнінде қожалық ете алмауында болып 
саналды. Жалға жерді, техниканы және басқа өндіріс құралдарын беру жөнінде 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

345 
 

экономикалық жағынан жан жақты дәлелденген тәртіп болған жоқ. Осыған 
байланысты, жалгерлерден жерді пайдаланғандары үшін, төленетін арендалық 
ақымен олардың шаруашылық есеп табыстарының нақты мөлшерін есептеп 
шығаруда түсініксіз жайттар аз емес еді. Кейбір экономистер  үшін арендалық ақы 
төлеу тәртібін жер кадастры бойынша, былайша айтқанда жерді экономикалық 
жағынан бағалау жұмыстары аяқталғаннан кеиінгі кезде қолдануды ұсынды. Бірақта 
мұндай ұсыныстар ауыл шаруашылығы саласына қолдануға тиімсізболып шықты. 
Себебі, республикамыздың табиғи – экономикалық аймақтарға бөлінетін кең байтақ 
ауыл шаруашылығына пайдалы жерін аз уақыттын ішінде экономикалық 
жағынанбағалауоңай емес еді. Қазақстанның әр аймақтарында ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіруде жарамды жерлердің сапасы әр түрлі еді. Мысалы, дәнді 
дақылдарды өндіруге аса қолайы Солтүстік Қазақстан обылыстарының 
пайдалануындағы құнарлы жер Гурьев обылысының жерлерін салыстыруға 
болмайды. Сол сияқты суармалыегіс шаруашылығы кеңінен дамыған республиканы 
оңтүстігіндігі жағдай мүлдем басқаша. Бұл істің табиғи ерекшеліктеріне байланысты 
еді. Екінші жағынан, экономикалық, әдеуметтік ерекшеліктеріде ескерілді. Мысалы, 
халықтың тұрақтану дәрежесі жоғары, қала маңындағы жерлер табиғи құнарлығы 
жөнінен емес, тұрмыс құруға оңтайлылығнан қымбат бағалануы мүмкін. Мәселен, 
Алматы қаласы, сол сияқты Қарағанды, Целиноград, Қостанай, Шымкент, Жамбыл, 
Талдықорған т.б сондай ірі орталықтардың  маңайындағы жерлер осы жәйтті 
дәлелдей түсті. Бұлжерлерде сұраным өте жоғары көкөніс, жидек, жеміс дақылдарын 
өсіріп, сатуға қолайлы. Осы аймақтардағы жеке меншік үйлердің басқа аймақтарға 
қарағанда құырылысқа шыққан еңбекпен қаражат мөлшерінен 3-4 есе қымбат 
бағаланды. Көпшілікжағдайларда бұл жөнінде тиянақты түсініктер берілмеді, 
ғалымдарың ұсыныстары мен кеңестеріде жеткіліксіз болды. Арендалық – 
мердігерлік тәсілге көшкен бастауыш еңбек ұжымдарында адам саны – аренда 
мүшелері тым көп болса, ондай ұжымдарды басқару қиындап кетті. Арендалық 
мердігерлік жағдайындағы шаруашылықтардың кызметін талдау – жаңа 
шаруашылық жағдайына көшу барлық кезде әкімшілік – басқару аппаратын қысқарту 
арқылы жүргізілді. Мысалы, арендалық төлемге әкімшілік – басқару аппаратын 
ұстаудың шығындарын қосу оның шаруашылықтың шаруашылық қызметінің 
нәтижесіне байланыссыз өмір сүру қаупін бүркемеледі. Жоғарыда айтып 
кеткеніміздей, аренда барлық кездеде кедергі – қиындықсыз жүрген жоқ. Ауыл 
шаруашылығы саласында арендалық қатынастарға қарсы тұратын күштерде кездесті. 
Оның себептері мынадай:  

 Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің барлығы бірдей арендалық 
қатынастарға дайын емес еді. Өйткені, ауыл шаруашылығының әкімшілдік – 
әміршілдік басқару жүйесі шаруалардың көпшілігін дербестік әрі инециатива 
көрсетіп жұмыс істеуден қол үзгізді; 

 Мамандардың экономикалық және технологиялық оқуы өткізілмеді. 
Қызметкерлердің, мамандардың – кәсіптік құрамы өсімдік шаруашылығы және мал 
шаруашылығындада, сондай ақ ауыл шаруашылық өндірісінің қызмет көрсету 
салаларында да арта қалған технология тәртіп сақтау туралы талаптарына жауап 
бермеді; 

 Алғашқы есепке алу, әсіресе, чектік жүйе кезінде шаруашылық 
бөлімшелер құрылымдарының арасындағы өзара қатынастар бұзылды; 

 Арендашыларды қажетті жабдықтаумен қамтамасыз етуде іркілісте 
болып, ал бұл жағдай өз кезегінде ауыл  шаруашылығы өнімдерін өндіру 
технологиясының іркілістері мен тәртібін бұзуға әкеліп соқтырды; 

 Арендалық қатынастар шаруашылықтардың өзі көп күш түспейтін және 
олардың қызметі түпкі нәтижеге байланысты емес басқарудың орта буынынан 
қарсылық көрсетті; 
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 Қажетті материалдық-техникалық база жасалмаған, мал қоралары, 
фермалар, мал ұстайтын ғимараттар, құрал-жабдықтар, жолдар қажетті талаптарға 
жауап бермеді; 

 Әкімшілік-әміршілдік басқару жүйесінің позициясы күшті еді; 
Бұл айтылған кемшіліктерді, орын алған келеңсіздіктерді жоймайынша, 

арендалық қатынастарға кездесетін проблемаларды шешу мүмкін емес еді [9, 16 б.]. 
Аренда шаруашылықпен тікелей айналыспайтын меншік иесі мен осы меншік иесі 
өндіріс құралдарын жалға ақылы және уақытша пайдалануға беретін ерікті, 
экономикалық дербес шаруашылық жүргізу субъект – кәсіпкер арасындағы 
қатынасты көрсетті.  Соңғысы меншік иесі шектеген уақыт аралығында өндіріс 
құралдарының иесі болып, меншіктену құқығына ие болды. Бұл жағдайда 
меншіктену құқысын арендалық төлем арқылы, ал иемденуші – арендатор 
кәсіпкерлік табыс түрінде жүзеге асырды. Меншіктің ең алдымен еңбек нәтижелерін 
басқару құқығымен жүзеге асырылатын ескерсек, аренда жағдайында тауар өндіруші 
белгілі бір уақыт аралығында өндіріс құралдарының меншік иесі бола отырып, 
өндірілген өнімді басқару құқығына ие болады. Сондықтан да жерді арендаға берген 
кезде ренталық қатынастар бір жағынан жерді пайдалануда түсетін табыстың бір 
бөлігін иемдену формасында жерге меншікті экономикалық жүзеге асыруды 
қамтамасыз етсе, екінші жағынан жерді ұтымды пайдалануға ынталандырады. Бұл 
жерден нарықтық экономикадағы аграрлық қатынастардың мәні көрінді .  

Кеңінен тарайтын арендалық тәсілге ауыл шаруашылығын басқаратын 
аппараттық икемсіздігі, оның көп адамнан тұратын қажетсіз құрамы да зиянды 
әсерінен тигізді. Жанұялық, арендалық мердігерлік әдісте ауыл шаруашылығы 
саласында қолдану КОКП Орталық Комитетінің  1989 жылғы наурыз пленумында 
тағы да атап көрсетілді. Алайда,аренда әдісіні ұйымдастыруда көптеген 
қиыншылықтар мен қатар шешімін күтіп тұрған мәселелер аз емес  еді. Олардың ең  
негізгісі – аренда коллективтерінің арендаға алған жерге және өндірілген өнімге шын 
мәнінде қожалық ете алмауында жатыр. Арендаға жерді, техниканы және басқа да 
өндіріс құралдарын (малдан басқаларын) беру жөнінде экономикалық жағынан 
дәлелденген заң, тәртіп толығымен шешімін таба алмады. Тотолитарлық жүйе 
жанталаса дағдарыстан шығу жолдарын  іздестірді. 

Сондықтан да КОКП Орталық Комитетінің 1989 жылғы наурыз айында 
болып өткен Пленумы басқарудың экономикалық әдісін меңгеруге, толық 
шаруашылық есеп пен өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі басқару, демократия 
жағдайында өмір сүруге шақырды.Бірақ бұл айтылғандарды іс жүзінде асыру үшін 
мемлекеттік жүйенің өзін түбірінен өзгертіп, оны әкімшіл-әміршіл әдістерден 
арылтып, демократиялық басқару жолына түсіру керек еді .  Өтпелі кезеңдегі ауыл 
шаруашылық басқарудың негізгі түрінің келесі бір түрі бар кооператив. 
Кооперативтер ауыл шаруашылығының кәсіпорындарымен өзара экономикалық  
қарым-қатынастары, сондай-ақ бір-бірімен  қатынастары шаруашылық есеп, 
серіктестік және тең құқылық негізінде шаруашылық шарттарымен және 
ережелерімен реттелді. Кооператив шаруашылық басқарудың колхозды-совхоз үлгісі 
қайта өзгертіліп, шаруалар  жерге, тағы басқа өндіріс құралдарына жақындай түсті.  
1991 жылдыңбасында Қазақстан  750 кооператив болды. Кооперативтер толық 
шаруашылық есеп принцимімен жұмыс істеді, шығындарын өз табысымен жауып, өз 
табысына өзі иелік етті. Өзінің өндірістік және қызмет көрсету бөлімшелерін 
кооперативтік қатынастарға өткізген шаруашылықтар экономикалық құрылымын 
өзгертті. Баяғы әкімшіл-әміршілдік басқару аппаратының орнына кооперативтер   
ассоциациясы құрылды, ішкі шаруашылық кооперативтерн арқылы меншіктің 
кооперативтер  түрін дамытты. Бұдан әрі адамдар ұжымдық заттардың, байлықтың 
нағыз иесі болып қалыптасты [10, 65 б.]. 

Меншіктің бұл формасынан акционерлік қоғамға өтті. Акционерлік қоғам 
кооперативтер меншікке негізделді. Ауыл шаруашылығына ғылыми-техникалық 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

347 
 

прогресс жетістіктерін енгізді, халықтың қолындағы   қаржысын толығырақ 
пайдаланды, ұжымды өз кәсіпорнын әлеуметтік-экономикалық жағынан дамытуға 
өнімді мол өндіруге деген материалдық мүдделігін арттырды. Шығынды үнемдеуге, 
рентабельділігі көтеруге жұмылдырды. 

Аграрлық реформаны іске асырудағы кедергінің басты себептерінің бірі – 
объективті қажеттіліктерді жан-жақты ескермеу болып шықты. Көптеген 
құжаттардағы көрініс субъективтік факторға негізделген экономикалық 
заңдардыңтәкелей әсері есепке алынбаған еді. Сондықтанда, көптеген заңдық 
құжаттардағы қойылған мақсат іс жүзінде орындалып, іске асқан жоқ, тек қағазда 
қалып қойды. Ал объективтік жағдай өндірістің құлдырауына және  тұрақты 
дағдарыс  процессінің  болуына әкелді. Ол әсіресе, ауыл шаруашылық өнімдерін 
сақтау, қайта өңдеу, өткізу сфераларында орын алды. 

Мердігерлік қатынастар баяндалған,  материалдық-техникалық 
жабдықтармен нашар қамтамасыз етілуі,  ауыл шаруашылық техникаларының, 
жабдықтардың сапасының төмен болуы, жалға беруші мен оны алушының 
арасындағы қалыптасатын экономикалық қарым-қатынастардың жетілмегендігі  
шаруашылық формаларының тиімді дамуына әсерін  тигізгендігі қаралды. Еліміздің 
агроөнеркәсіп кешенінде (АӨК) меншіктің әртүрлі формасындағы көпукладты 
экономика қалыптасты. 1990 жылдың 21 шілдесінде қабылданған «Шаруа 
қожалықтарытуралы» Заңға байланысты ауылдық жерлерде Шаруа қожалықтары 
құрыла бастады. Айта кетуіміз керек, бұл процесс шаруалардың өз еріктерімен 
жүргізілді, олардың көпшілігі жерге өз білгендерінше қожалық еткенді 
жақтайтындар.Нарықтық экономиканың өмір сүруі көп формалы, бірімен-бірі 
бәсекелесе алатын шаруашылық жүргізу формаларынсыз, ал нарық субъектілері – 
солардың бірі шаруа қожалықтарынсыз ғана яғни, нарықтық экономика кезінде әр 
түрлі  меншіктегі  қожалықтаржұмыс істеп, бәсекелестікті тудырды [11, 46-47 б.]. 

Қазақстанда 90 жылдары шаруа қожалықтарының даму қарқыны басқа 
елдермен салыстырғанда өте жоғары еді. Егер, 1990жылы тіркелген шаруа 
қожалықтарының саны  324 болса, 1991 жылы – 3333, 1992 жылы – 9262, 1993 жылы 
– 16283 ал,  1994 жылы – 22485, ал 1996 жылы – 30 мыңнан асып кетті. Шаруа  
қожалықтарының ұйымдастыру  экономикалық  реформаның  алғашқы нәтижелері 
болып саналды. Мүліктік және өндірістік қатынастардың өзгеруі арқасында еңбекке 
деген көзқараста өзгерді, еңбектің ролі жоғарылады. Дегенмен, шаруа 
қожалықтарының санының көбеюі халықты  азық-түлікпен қамтамасыз ету 
процессінде айтарлықтай әсер ете қойған жоқ. Мысалы, Солтүстік Қазақстан 
жағдайында шаруа қожалықтары ең алдымен, астық және мал шаруашылығы 
өнімдерін өндірумен айналысты, яғни олар кңшарлар мен ұжымшарларға тек қана 
бәсекелес болып қоймайды,  сонымен қатар әріптес те болды. Бұл жерде, егер фермер 
мал шаруашылығымен айналысқысы келсе, онда әлбетте оған жемшөп дайындау 
үшін қосымша алқап керек. Қой шаруашылығында жайылымдық жер қажет, ал егер 
негізі сала астық шаруашылығы болса, онда егістік көлемі өндірістің аймақтық 
талаптарына  сай келу қажет. 90-жылдардың басында  мәліметтерге қарағанда, 
бұрынғы  КСРО-ның  кеңшарлары мен ұжымшарларының 1000 га егістік жерге 12 
трактордан келсе, бұл көрсеткіш АҚШ-та – 34,4 Германияда 201 га болды. 1990 
жылдың 1қаңтарында солтүстік аймақтың шаруа қожалықтарында 1000 га егістік 
жерге  11,9 трактордан, оның ішінде  Қостанай облысында – 6,7 ал  Солтүстік 
Қазақстан – 37,4 трактордан келді. Шаруа қожалығының көлемі бірінші кезеңде 
салыстырмалы түрде шағын болып құрылды. Олар басқа жақтан жұмыс күшін  
жалдамай-ақ отбасының нақты мүмкіндігіне сәйкес жұмыстың барлық көлемін 
орындауға ұмтылды. Бұл жерде ол астық, жем өндіру ірі қара бұзауларын, қой және 
шошқа өсіру және бордақылау сияқты  салаларға маманды. Одан әрі еңбекті көп 
қажет ететін интенсивті өндіріс – сүтті мал шаруашылығымен, көкөніс және картоп 
өсірумен, тұқым дайындау, мал асылдандыру жұмыстармен айналысуларына жол 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

348 
 

ашылды. Шаруа қожалақтарының одан әрі дамуы үшін олардың тиімді  өмір сүруі 
үшін  қажетті әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылымдары болған жоқ. Жоғарыда 
атап көрсеткеніміздей, алғашқы кезде шаруа қожалықтарында аз да болса 
тракторлармен, автомобильдермен, тыңайтқыштармен т.б. ресурстармен қамтамасыз 
етілген болса, 1992 жылдан бастап, «қымбатшылықтың арқасында» оларға 
қолжеткізу қиындап кетті. 

Ауыл шаруашылығында қалыптасқан аграрлық қатынастар шаруа еңбегінің 
осы тұстарын есепке алмай, ғасырлар бойы келе жатқан әдеттер мен дәстүрлерді 
құртып тынды. Ұжымшарларда немесе кеңшарларда шаруалар бүгін бір егістік 
басында жұмыс істесе, ертесіне басқа жерді өңдеуге жегілетін болды. Сондай-ақ 
оның еңбек құралы да жиі ауыстырыла берді. Осының нәтижесінде, олөз еңбегінің 
түпкі нәтижесін көре алмай, бірте-бірте жер мен өндіріс құралдарына деген өзінің 
қожайындық сезімін жоғалта бастады. Онан соң тек сол сәттегі табыс үшін ғана 
жұмыс істеді. Оның үстіне әр шаруашылықта кездесетін төмендегідей жағдайлар да 
шаруаның жақсы жұмыс істеуіне мұрындықбола алмады. Аграрлық өндірістің 
жоғарыда айтылған ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен тығыз байланысы, ауа 
райы мен жер бедері жағдайларының әр түрлілігі, шаруа еңбегінің ерекше мәнде 
болуы өз бойында іскер қожайын, басқарушы менеджер және жұмысшы орындаушы 
сияқты үш қасиетті жинақтаған ерекше жұмысшының жұмыс істеуін талап етеді. 
Агробизнес дамыған елдердің фермерлік шаруашылықтарындағы тұрақтылық пен 
тиімділік дәл соларға арқа сүйеді. Отбасы өндірістік ұжым ретінде өз бойына 
өндірістік қызметтің іскерлік, басқару және орындаушылық міндеттерін тамаша 
жинақтай білді. Отбасылық еңбек ұжымы пайдалана алатындай өндіріс ресурстарын 
сол кезеңдегі өндірістің техникалық және технологиялық мүмкіндіктері айқындады. 
Сондықтанда бір фермаға шаққанда өндіріс және өндіріс ресурстарының көбеюі, 
ғылыми техникалық өркениеттің дамуымен жүзеге асты. КСРО тарағаннан кейін 
бұрынғы одақтық республикалар орнына пайда болған жас мемлекеттерде бұдан 
басқа өз кезінде тоталитарлық жүйе туғызып кеткен субъективті қиыншылықтар да 
кездесті [12, 22 б.]. 

Агроөнеркәсіп өндіріске тұтастай, әсіресе ауылшаруашылығының дамуына 
өз кезінде «жоғарыдан» жүргізіліп сансыз тәжірибелер, көшпенді халықты 
отырықшылыққа зорлаған ұжымдастыру болсын, барлық аймақтарда табиғат 
жағдайлар ерекшеліктері ескерілместен, кез келген сәйкес келмейтін дақылдарды 
өсіруге зорлау болсын, соңына дейін түпкілікті ойластырылмаған тың және тыңайған 
жерлерді игеруге болсын, ұжымшарларды келісімсіз кеншарларға көшіру болсын, 
ауыл шаруашылығын басқару да сан мірте қайта құру болсын, міне осының бәрі 
республиканың ауыл шаруашылығы саласына үлкен зиян әкелді [13, 3 б.]. 

XX ғасырдың  90 жылдары – Қазақстаннын ауыл шаруашылығы саласына 
үлкен терең өзгерістер әкелді. Кеңес экономикасының орталықтандырылған басқару 
әдістерінің мемлекеттік монополизмнің ұзаққа созылған үстемдігінен кейін, 
нарықтық механизмі қалыптастыру қажет болды, нарықтық механизм мемлекет пен 
кәсіпорын арасындағы өндірістік қатынастар жүйесімен тұтасымен өзгертті. Егемен 
Қазақстан экономикасын мемлекеттік басқару тұжырымдамасы да өзгерді. Қатаң 
әміршілдік-әкімшілдік әдістер біртіндеп мемлекеттік реттедің  икемді  жүйесімен 
ауыстырылды [14, 45 б.]. Мемлекет ішінде демократия мен жариялық біршама 
дамыды. Дегенмен, өкінішке орай, экономикалық аяда ешқандай жақсы қозғалыстар 
бола қоймады. Оның үстіне тоқырау құбылыстары қайта орын ала бастады, олар 
нағыз шығынга ұласты. Сонымен тоқырау өмірдің барлық салаларында: идеология 
да, адамдар арасындағы қарым қатынаста да орын алды. Колхоздар мен 
совхоздардың шаруашылық дербестігі бұрынғысынша жоғарыдан реттелді. Осының 
салдарынан ауыл шаруашылығындағы жағдайдың дағдарыстық сипаттары көбейе 
түсті. 90-жылдардың орта шенінде іс жүзінде барлық жерде тамақ өнімдерімен 
шектеулі қамтамасыз ету жүйесі енгізілді. Село тұрғындарының еңбегі бағаланбай, 
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олар қалаларға, басқа жақтарға көшіп кетуге мәжбүр болды. Жүздеген қаңырап 
қалған кішігірім ауылдар пайда болды. 
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РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ  И ЕГО 
НОВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В статье изложены этапы развития аграрных отношений советского периода 
и его новое социально-экономическое содержание. Определены теория аграрных 
отношений, допущенные ошибки в развитии рынка, пути их исправления, пути 
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привлечения внимания со стороны государства к отечественным 
товаропроизводителям, поиск эффективных форм организации трудового процесса 
предприятий. Рассмотрены вопросы развития многих форм хозяйствования в 
условиях рыночных отношений в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: аграрные отношения, субъекты, собственность, система 
административного управления, материальные блага, производство. 
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DEVELOPMENT OF AGRARIAN RELATIONS IN KAZAKHSTAN  AND 
HIS NEW СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКОЕ MAINTENANCE 

The article describes the stages of development of agrarian relations of the Soviet 
period and its new socio-economic content. The theory of agrarian relations, mistakes in the 
development of the market, ways to correct them, ways to attract attention from the state to 
domestic producers, the search for effective forms of organization of the labor process of 
enterprises. Questions of development of many forms of managing in the conditions of 
market relations in agriculture are considered . 

Keywords: agricultural relations, subjects, property, administrative management 
system,material goods, production. 
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ОТАРШЫЛДЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ-ХИУА ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ 
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ (ХІХ Ғ.) 

 
 Аңдатпа. Мақала Қазақстанның отаршылдық жағдайындағы тарихына 
арналған. Автор қазақ елінің оңтүстіктегі көршісі ортаазиялық Хиуа хандығымен 
ХІХ ғасырдағы әртүрлі саяси, әскери қарым-қатынастарына тоқталады. 
«Қазақстанға ортаазиялық хандықтардың тек қана экспанциялық саясаты жүрді» 
делінген қағиданы біржақты тұжырымдау деп қабылдаған зерттеуші тарихи 
мәселені азаттық үшін күрестегі түрік халықтарының бірлігі контексінде 
қарастырады.  

Тірек сөздер: Хиуа, Кіші жүз, Ресей, хандық, отаршылдық, батырлар, 
азаттық, көтеріліс. 
 

ХІХ ғасырда қазақ елі оңтүстікте ортаазиялық үш хандықпен – Бұхара, Хиуа 
және Қоқан хандықтарымен шектесті. Бұлардың ішіндегі анағұрлым күштісі ХІХ 
ғасырдың бірінші жартысында Хиуа мен Қоқан хандықтары болды. Осы кезде Ұлы 
жүздің бір бөлігін Қоқан хандығы жаулап алды, әрі ол өз кезегінде Орта жүз жерінің 
едәуір бөлігін алуға ұмтылды.  

Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал теңізіне шектескен, сондай-ақ Үстірт 
пен Маңғыстау ауданына орналасқан қазақ қонысы да Хиуа хандығымен әр түрлі 
әлеуметтік-экономикалық, саяси-рухани қарым-қатынаста болды.  

Хиуа мен Қоқан қазақтарға саяси әрі экономикалық шаралармен ықпал етіп қана 
қойған жоқ, сонымен бірге идеологиялық жағынан да қатты әсер етті. Соның ішінде 
шылғи реакциялық діни ағым болып табылатын мюридизмді тықпалады. Қазақ жерінің 
өздері басып алған бөлігіне олар ауыртпалығы жағынан патша отарлаушылары езгісінен 
едәуір асып түсетін феодалдық езгі жүйесін орнатты [1, 157 б.]. 

Бұл анықтаманы Қазастанның ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қоғамдық-саяси 
өмірін зерттеген тарихшылар айтып жазған болатын. Міне осы қорытынды-
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тұжырымдама тарихнамада күні бүгінге дейін негізгі анықтама ретінде оқытылып 
келеді. Қазақстан тарихын зерттеуде орын алған «Қазақстанға ортаазиялық 
хандықтардың тек қана экспансиялық саясаты жүрді» - деген біржақты қағидаға 
меніңше жаңаша көзқарас қажет. Ғылыми мақаланың да негізгі мақсаты осында 
болмақ.  

ХІХ ғасырдың бірінші жартысы Қазақстанның Ресейдің толық отар еліне 
айнала бастаған уақыты екені белгілі. Осыған сәйкес өткен ғасырдың алғашқы елу 
жылдығында қазақ елі патша өкіметі мен ортаазиялық хандықтардың екі жақты 
қыспағында қалды, - деп есептейміз. Әйтсе де осы кезеңде қазақ даласының көптеген 
бетке ұстарлары ортаазиялық хандықтармен, әсіресе Хиуа хандығымен кейбір 
жағдайлар мен кезеңдерде тығыз дипломатиялық саясат ұстана отырып, достық 
қарым-қатынас орнатты. 

Бұл мәселені жаңа архив құжаттары арқылы да және бұрынғы тарихи 
деректерден қорытынды жасай отырып та көрсетуге болады.  

Елтүзер ханның, Мұхаммед Рахимнің, Аллақұлдың және Мұхаммед Әмин 
хандардың тұсында Хиуа өзімен көршілес Бұхара және Қоқан хандықтарынан 
әскери-саяси жағынан асып түсіп, сондай-ақ батыстағы қуатты империя Ресеймен де 
белгілі дәрежеде саяси-экономикалық байланыс орната алды.  

Сөйтіп, ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Хиуа хандығы солтүстіктегі 
шекарасы – Сырдария өзенінің Арал теңізіне ойысынан басталып, оңтүстік-шығыста 
Ауғанстанмен қазіргі шекараға дейінгі жерді алып жатқан Орталық Азиядағы 
ықпалды ірі мемлекеттердің бірі болып табылды.  

Хиуа хандығының Қазақстан территориясымен шектескен жері бұл Кіші жүз 
қоныстары болып табылады. Сондықтан хиуалықтар көпшілік жағдайда осы Кіші 
орда ру, тайпаларымен саяси-әлеуметтік және экономикалық қарым-қатынас жасады.  

Әрине, Қазақстан тарихында Хиуаның қазақ жерлеріне әскери 
шапқыншылығы біршама дәрежеде зерттелген, оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ 
осы шапқыншылықтың себептері  неде деген мәселеде тарихи, ғылыми пікірлер, 
қорытындылар біржақты айтылды.  

Хиуа хандығының Кіші жүз қазақтарымен достық қарым-қатынас орнатуына 
себеп болған жағдай – Ресей отаршылдығына деген күрес бірлігі еді және Хиуаның 
орыс мемлекетімен, ал Ресейдің ортаазиялық хандықтармен сауда қатынасының 
дамуы ХІХ ғасырдың өн бойында қазақтарға және олардың ықпалды, беделді би, 
сұлтан, батырларының көңіл-күйлеріне байланысты болды.  Сондықтан да 
хиуалықтарға Ресейге бағыт алған бейбіт ортаазиялық сауда керуендерінің қазақ 
даласындағы ерекше қауіпсіздігі қажет болды. Осы жолда хиуа билеушілері 
қазақтармен бейбіт, достық, туыстық қарым-қатынас орнатты. Орыс өкіметі де қазақ 
ордаларымен арадағы қарым-қатынасты бейбіттендіруге тырысты. Өйткені бұл Орта 
Азия хандықтары, Хиуа және Бұхарамен сауда қарым-қатынастарын дамытуға қажет 
болды.  

ХІХ ғасырда Орта Азия хандықтарының ішінен Хиуа хандығы Ресейге қарсы 
өте-мөте жаугершілік саясат ұстанды. Мұның себептері мынада: біріншіден, сауда-
экономикалық себеп, яғни Кіші жүз территориясы мен шекараларына салынған Ресей 
қалалары мен бекініс-қамалдарында жүргізілген сауда операциялары қазақ-хиуа 
сауда байланыстарын едәуір тежеді. Себебі, Қазақстан территориясын мекендеген 
жергілікті халықтың шаруашылығы – натуралды шаруашылық, яғни көшпелі мал 
шаруашылығы, осындай жағдайда патша өкіметінің қазақтарға салған түтін салығы 
бірте-бірте артып, жамағатқа өте-мөте ауыр соқты. Бірақ Кіші орда қазақтары мен 
Орынбор казак-орыстарының арасы қаншалықты тынышсыз, қайшылықты жағдайда 
болса да, екінші жағынан әлеуметтік жағдайдың мұқтаждығы екі аймақты бір-біріне 
жақындастырып жіберген болатын. Ресей өнеркәсібінің дамуындағы ілгерілеушілік 
және Орынбор, Самара өлкелерінде орыс, татар шаруаларының жыл санап көбейе 
түсуі, өнеркәсіпке керекті шикізат, әсіресе мал және мал өнімдерінің қазақ жерінен 
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мол, әрі арзан табылуы, Ресейдің Қазақстанмен қандай да болсын байланысты 
дамытуға мүдделілік туғызды. Ал қазақ елі болса бұрынғыдай өнеркәсіп 
тауарларына: мата, былғары, қазан-ошақ, қант-шай сияқты заттар мен егін кәсібімен 
ерте айналысқан орыс шаруаларының астығына, сондай-ақ тағы басқа заттарға өте 
мұқтаж болды. Қазақтарға Хиуа хандығынан әкелінетін тауарлардан гөрі, Орынбор, 
Орск секілді қалалардан әкелінетін заттар әлдеқайда оңай және арзанға түсті. Себебі 
Кіші жүз қазақтары мен Бұхар, Хиуа, Бесқала, Қоңырат, Шымбай аралығы өте алыс 
қашықтықта жатыр және бұл кезең қазақ жүздерінің, руларының бірлігі ыдырап, 
ортаазиялық Хиуа хандығының Қазақстанның батыс өңіріне қарулы шапқыншылығы 
күшейіп тұрған уақыты еді. Және де айлап жол жүріп барған қазақ керуендеріне 
Хиуа тарапынан баж салығы шамадан тыс салынды. 

Осыған сәйкес қазақ керуеншілері енді сауданың көзі орыс жерінде деп білді. 
Сөйтіп, қазақтардың Хиуа базарына деген сұраныстары азайды, хиуалықтар 
өздерінің тауарларын өткізетін рыноктан (қазақ даласынан) бірте-бірте айырыла 
бастады. Бұл жағдай ортаазиялық ықпалды хандық – Хиуаның экономикалық 
мүддесіне қайшы келді. 

Екіншіден, Ресей империясының Қазақстандағы, әсіресе Кіші жүздегі 
отаршылдық саясаты, Хиуа билеушілері ерте ме, кеш пе орыс әскерлерінің Орта Азия 
иеліктеріне жететінін білді. Бұл Шығыс хандығы Ресей империясының күшін сезді 
және одан қорықты, батыстағы құдіретті көрші күндердің күнінде олардың өзіндік 
саяси бостандықтарына шектеу қоятындығын сезінді және сондықтан да олар 
орыстарды жек көрді.  

Бұл кезеңде Хиуа хандығының билеушілері Ресейдің мүддесіне сай келетін 
көптеген келісімдерге қол қойды, бірақ олардың бәрін бірдей мойындамады, әсіресе 
сауда қатынастарына байланысты келісімдерді орындамады. Бұл келісімдер 
сауданың қауіпсіздігіне және еріктілігіне кепілдік бергенімен, орыс керуендері көп 
жағдайда тонаушылыққа ұшырады, ал тұтқынға түскен орыс көпестері Орта Азияның 
еріксіздер базарларында тірі тауар ретінде сатылды.  

ХІХ ғасырдағы Хиуадағы шөлді жерлерді суландыру, каналдар құрылысы, 
егістік жерлердің көбеюі қол еңбегіне деген мұқтаждықты жылдан-жылға арттырды. 
Өздерінің егіс далаларын өңдеу үшін хиуалықтар құлдық еңбекті пайдаланды. Елде 
құлдарға сұраныс көп болғаны соншалық, Хиуа қаласы Орта Азиядағы еріксіздер 
базарының ірі орталықтарының біріне айналды. Мұнда хиуалықтар мен қазақтар 
тарапынан болған айдап кету салдарынан Орынбор шебінен, сондай-ақ Каспий теңізі 
жағалауындағы балық кәсіпшіліктерінен және Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтерілістері 
барысында қолға түскен тұтқын орыс адамдары көп мөлшерде сатылды.  

Бір ғана дәлел 1855 жылдың тамыздың 24-інде Рошков және Емщиков деген 
Орал бекінісінің әскери қызметтегі казактары Кіші жүздің Орта бөлігінің 
территориясында ұсталып жоғалады. Билеуші-сұлтан, подполковник Мұхамбетжан 
Баймағамбетовтың Орынбор әкімшілігіне берген мәліметі бойынша олар Хиуа 
хандығына сатылып кеткен. Орынбор Шекара Комиссиясының төрағасы В.В. 
Григорьевтің ұйғарымы бойынша бұл істі істеген батыр Есет Көтібарұлының 
«бүлікшілері» болып табылады, себебі, бұл уақыт Есет Көтібарұлы бастаған Кіші жүз 
қазақтары қозғалысының өршіген мезгілі [2,116 п.]. 

Бұл жағдай хиуалықтар мен қазақтардың Ресей империясының отаршылдық 
құлдығына қарсы саяси күресінің бір түрі еді.  

Өткен ғасырдың 40-50-жылдарында Хиуа құлдығында 10 000-нан аса 
орыстар болған [3, 5 б.]. Яғни, бұдан ашынған қазақ халқы патша өкіметімен аяусыз 
күресте көршілес мұсылман мемлекетімен сөзсіз біріккендігін көруге болады.  

ХІХ ғасырдың ортасына қарай Ресейдің Азиядағы халықаралық саясатының 
өзгеруі, яғни шығыс елдері мәселесінде іс-әрекетінің қарқындылығы ортаазиялық 
хандықтардың өміріне үлкен дүмпу әкелді. Ортаазиялық хандықтар қайткен күнде де 
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Ресей империясының отаршылдық саясатының өздеріне жететіндігін білді, осы 
жолда олар әскери одаққа бірігеді және бұған қазақ руларын барынша тартады. 

Хиуа хандары ХІХ ғасырда Қазақ ордасының ішкі істеріне ықпалды әсер 
етуге тырысты, сөйтіп олар көптеген жағдайда қазақ ақсүйектерімен туыстық қарым-
қатынастар орнатады. Ал ХVІІІ ғасырда қазақ хандары Әбілқайыр мен Нұралы, 
сұлтандар Қайып, Пірәлі кей жағдайларда Хиуа хандығының тағына отырған еді. 

Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар басшыларының бірі Арынғазы 
Әбілғазыұлының ағасы Шерғазы сұлтан орысша білім алған әскери адам, көп жыл 
Петербургте тұрған, шведтерге қарсы соғысқа қатысып майор шеніне дейін 
көтерілген, ІІ Екатеринаның ең жақын адамдарының бірі князь П.А. Зубовтың 
адьютанты болған. Кейін Хиуа ханының «Сыр бойындағы қазақтардың ханы етіп 
қоямын» дегенінен кейін Хиуаға барған, бірақ бір жылдан кейін қайтыс болып, 
орнына баласы Жанғазы хан болған. Шерғазы Хиуада Аллақұл ханмен туыстасып, 
оған қызын береді. 

ХІХ ғасырдың 30-жылдарындағы Кіші жүздегі ұлт-азаттық көтеріліс 
басшыларының бірі сұлтан Қайыпқали Есімұлы өзінің әскері полковник Мансуров 
отрядынан 1838 жылы Ырғыз өзені бойында жеңіліске ұшырағаннан кейін Хиуаға 
қашады. Ол Хиуа хандығынан «Батыс қазақтар ханы» мәртебесін алады, ал оның ұлы 
Ермұхамед Сырдария қазақтарының билеушісі болып Хиуа ханы тарапынан 
тағайындалады.  

Патша өкіметіне қарсы күресте ХІХ ғасырдағы қазақ халқының азаттық 
қозғалысының көсемі Кенесары ханның өзі де Хиуа билеушілеріне арқа сүйеуге 
тырысты. Хиуа ханымен өзара түсіністік саясатын жүргізген Кенесарының әсіресе 
1841-1845 жылдары атақ-даңқы бүкіл Орталық Азияда кең шарықтағанда хиуа 
билеушілері қазақ ханымен достық қарым-қатынас орнатуға тырысты, одақ құруға 
дайын болды [4, 32-34 б.]. 

1844 жылы Хиуа ханы достықтың және сыйластықтың белгісі ретінде 
Кенесарыға 15 арғымақ, 2 алтынмен қапталған ер-тұрман және бірнеше түйе 
сыйлайды, оның екеуі оқ-дәріге толтырылған [3, 5 б.]. 

«Хиуа далалық аймақтағы көптеген көтерілістердің себепшісі болды. Ол 
Ресейге қарсы бағытталған көтерілістерді қолдап, көмектесіп отырды. Хиуа 
көтерілісші хан-сұлтандарға қорғаныс берді, оларды қарумен қамтамасыз етті және 
өздерінің молдалары арқылы қырғыздар (қазақтар – С.Қ.) арасында діни насихат 
жүргізді, сөйтіп олардың діни фанатизмін қоздырды», - деп сипаттама береді 
тарихшы А.Рязанов өзінің аталмыш еңбегінде [3, 5 б.]. 

Әбілқайыр хан бастаған Кіші жүз қазақтарының Ресейге бағынғанына бір 
ғасырдай уақыт өтсе де, ХІХ ғасырдың 30-50-жылдарында Ойыл, Ырғыз, Жем, Темір, 
Мұғалжар, Қарақұм мен Борсыққұм өңірлері Ф.Энгельстің «Ресейдің Орта Азияға 
жылжуы» деген еңбегінде көрсетілгендей Ресей үкіметінің үстемдігіне номинальды 
түрде ғана мойын ұсынып келді [5, 615 б.]. Бұл өңірде патша өкіметінің билігін тек 
қана Әбілқайыр әулетінен шыққан сұлтандар ғана мойындады. Ал олардың қазақ 
руларына ықпалы тек формальды түрде болды, сөйтіп бұл жердегі қазақ рулары 
өздерін ерікті тәуелсіз халықпыз деп санады. Бұл кезде Ташкент, Бұхар, Хиуадан 
шығатын керуен жолдары Сыр мен Қарақұмның, Ырғыз бен Торғайдың үстін басып 
өтіп, Орынбор мен Троицкіге тура кеп құлайтын. Орта Азия хандықтары мен 
Ресейдің сауда-саттық жасайтын басты күре тамырдай жолында көшіп-қонып жүрген 
Кіші жүздің Әлім аталығынан тарайтын Шекті, Қаракесек, Төртқара, Қарасақал және 
Шөмекей тайпалары Ресей мен Орта Азия керуен саудасына үлкен әсер етті.  

ХІХ ғасырдың 30-жылдарында Қазақстанға саяси-экономикалық шабуылын 
күшейткен патша өкіметі қазақ даласына мықтап бекініп алды, 40-жылдарда Ресей 
Қазақстандағы өз позициясын аса сақтықпен барынша нығайтты және болашақта 
Орта Азияға шабуыл жасау үшін қолайлы плацдарм жасау саясатын үдете жүргізді.  
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1847 жылы Кенесары ханның патша өкіметін қатты алаңдатқан қозғалысы 
аяқталды, сөйтіп 50-жылдардың басына таман бүкіл Қазақстанды іс жүзінде Ресей 
империясы жаулап алуға таяды. Бұдан кейін Ресейге ортаазиялық хандықтарға 
шабуыл жасап, толық табысқа жетуге аз ғана уақыт қалды. Міне, дәл осы кезеңде 
Хиуа мен кейбір қазақ рулары бір-біріне пана болып, көмек беруге ұмтылды. 

Бұған дәлел, 1847 жылы Шекті-Табын руларының наразылығымен басталған 
Есет Көтібарұлының қозғалысына хиуалықтардың қолдау көрсетуі болып табылады, 
бұл жөнінде тарихшы А.Рязановтың архив құжаттарының ізімен жазған «1848 жылғы 
қазақ даласына хиуалықтар мен түркімендердің шапқыншылығы» деген еңбегі негіз 
бола алады.  

Ресей тарапынан Қазақстанда 1845 жылы Торғай және Ырғыз өзендерінде 
бекіністер орнатылды, 1847 жылы Сырдария өзенінің төменгі сағасында Райым 
бекінісі, 1848 жылы Қарабұтақ және Қосарал қамалдары салынды. Сондай-ақ 1848-
1849 жылдары Арал теңізінде флотилия ұйымдастырылды.  

Ал бұл кезде Хиуа хандығы Ресейдің ең бір мазасыз көршісі болып табылып, 
орыс үкіметін қатты қауіптендірді. Хиуа 1832 жылы Мервті жаулап алып, Каспий 
маңындағы түрікмендердің бір бөлігін өзіне бағындырды. Сонымен қатар Үстірт пен 
Сырдария қазақтарына да бұларда хандар тағайындау арқылы билік жүргізбекші 
болды. Сырдарияда олар Қинджабай және Шырқайлы қамалдарын салып, кейіннен 
Жаңақала, Қожанияз бекіністерін тұрғыза отырып, Қуаң бойы мен Сырдың сол 
жағасына кеп табан тіреген-ді. Ол аз болғандай, Жем өзеніне дейінгі жерді иемденбек 
болады және Мұғалжар тауының солтүстігін ала, сондай-ақ Жем мен Үстірт 
аралығында көшіп-қонып жүрген қазақтар арасында Ресейге дұшпандық жұмысын 
жүргізеді.  

1845-1846 жылдары Орынбор әскери шебі Ырғыз, Жем өзендерінің шығыс 
жағынан өтіп, Торғай-Орынбор бекіністеріне келіп тірелгеннен кейін де, Ресейдің 
қол астына алынды деп есептелген қазақ ауылдары патша өкіметіне мойын ұсынғысы 
келген жоқ, ол Хиуа хандығымен де ара алшақтығын дипломатиялық болмысқа сай 
дәрежеде ұстап, кейбір жағдайларда Хиуаның әскер күшін Ресейге  қарсы 
пайдалануды көздеді.  

Сырдария жағалауында орыс бекіністерінің болуына Хиуа хандары қарсы 
болды. 1848 жылы мамыр айының ортасында Орынбор өлкесінің губернаторы, 
генерал Обручев Райым бекінісінен 18-ші сәуірде жазылған хабарлама алады, онда 
Хиуа билеушісі Арал теңізінің батыс жағалауына құсбегі бастаған 12 000 әскерін 
жібергендігі баяндалған. Бұл отрядқа дала аймақтарынан көтерілісші батыр Есет 
Көтібарұлының 6000 адамы қосылмақ [3, 8 б.]. Яғни, мұндағы хиуалықтардың 
мақсаты Орал бекінісін жойып, орыс әскерлерін Райымға жібермеу, сөйтіп патша 
өкіметінің екінші Хиуа жорығының алдын алу еді.  

Шекті руы, Қабақ-Тілеу бөлімшесінің биі, атақты батыр Есет Көтібарұлы 
мен Шөмішті табын руының белгілі биі Дәуіт Асауұлы Хиуамен достық байланыста 
болды.  

1839-1840 жылдардағы генерал В.А. Перовскийдің Хиуаға жорығы кезінде 
аталған екі батыр да хиуалықтардың жағында болды. Және патша өкіметіне Орынбор 
қарауындағы қазақтардан түйе жинауына қарсылық көрсетеді. 1839-1840 
жылдардағы Орынбор губернаторы В.А. Перовский бастаған патша өкіметінің Хиуа 
жорығының сәтсіздікке ұшырауы мүлдем экспедицияның нашар даярлығы емес, бұл 
жерде хиуа-қазақ саяси күрес одағының нәтижесі. Бұл әскери экспедиция 
қаншалықты құпия түрде ұйымдастырылса да Хиуа билеушілері мұның түпкілікті 
мақсатын білген. Хиуаға әскери жорық жасалатынын дер кезінде хабарлап отырған 
Есет Көтібарұлы, Дәуіт Асауұлы сияқты батырлар еді. Патша өкіметінің Хиуаға 
жасаған бұл жорығында Кіші жүз қазақтарының қарсылығы тек түйе бермеумен ғана 
шектеліп қойған жоқ, ақырында олар қатты қарулы қақтығыс ұйымдастырып, кедергі 
келтірді. Сөйтіп генерал-губернатордың осы жорығының сәтсіздікке ұшырауына 
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Есет батыр бастаған шекті-табынның ержүрек азаматтарының қатысы болды. Ол 
кезеңде патша өкіметінің Орта Азияға жасаған кез-келген іс-әрекеті қазақ халқына 
үлкен нұқсан келтіретін еді.  

Сонымен қатар патша өкіметінің саясатына қарсылық ретінде 1847 жылы Кіші 
жүздің Орта бөлігінен Хиуа территориясына көшу басталған [6, 4 п.]. Және 1848 жылы 
Шөмішті табын руынан 400 отбасы Хиуа иеліктеріне қоныс аударған [7, 1-3 п.]. 

ХІХ ғасырда патша жазалаушыларынан сескенген қазақ руларының Хиуа 
хандығы территориясына көшіп кетіп отыруына Хиуа билеушілерінің Кіші жүздің 
көптеген белгілі адамдарына қарамағындағы өз руларымен бірге Хиуаға қосылуын 
ұсынған тілектері де әсер етті. Бұл жерде хиуа хандары көп жағдайды ескеріп 
отырды, бір жағынан қарағанда Кіші жүздің көтерілісші руларының бір бөлігінің 
Хиуаға қосылудан басқа жол жоқтай көрінді. Хиуа территориясына көшкен қазақтар 
бұл елге діндес, түбі бір түркі халқы ретінде өте қатты сенді. Сондай-ақ қазақ 
руларының бірнеше ғасырлар бойы  әлеуметтік-экономикалық байланыстары 
көпшілік жағдайда осы ортаазиялық хандықтармен жүргізілген еді. Қазақтар 
өздерінің тұрмыстық мұқтаждықтарын осы елдер арқылы қанағаттандырып отырды, 
бірнеше дәуірлерге ұласқан осы әлеуметтік тығыз байланыс ХІХ ғасырда қазақ 
қоғамында белгілі орын алған би, батырларды ел басына ауыр күн туғанда туысқан 
Хиуа хандығынан көмек алуға итермеледі. 

Негізінен 1847-1858 жылдардағы Есет Көтібарұлы бастаған Кіші жүз 
қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысының негізгі себептерінің бірі және көтерілістің 
өршуіне ықпал еткен жағдай патша өкіметінің 1853 жылғы Ақмешіт қаласын 
алардағы екінші Хиуа жорығына байланысты еді. Бұл жорыққа дайындық кезінде 
«түйе жинау» науқанына қатысудан Кіші орданың билері Есет Көтібарұлы мен Дәуіт 
Асауұлы бас тартқан, яғни ешқандай түйе бермеген [7, 10 п.]. Тіпті Шөмішті табын 
руының биі, атақты батыр Дәуіт Асауұлы Қоңырат бекінісіне орналасып, Хиуа ханы 
Мұхаммедәминнен көмек ала отырып, Мұхаммедәмин ханға Ақмешітке қарсы 
шыққан орыс отрядының барысын әрдайым баяндап отырған [8, 26 п.]. 

1894 жылы Қазан қаласында жарық көрген И.В. Аничковтың «Қазақ батыры 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы» деген еңбегінде «Жанқожа батырдың көтерілісі Хиуа 
ханы мен Орынборға қараған далада тірлік кешетін Көтібарұлы Есет батырмен 
келісіліп барып жасалынған» делінеді [9, 18 б.]. В.А. Перовскийдің тұсында, 
Орынборда Хиуа ханының Сыр бойындағы беделді ру билеушілеріне, соның ішінде 
Жанқожа батырға әдейі арнап, жасырын түрде хат жібергені білініп қалады. Батырға 
жазылған сондай хаттың бірінде «бәрінің мұсылман екендігі, ескі өкпені ұмытып, 
мұсылмандардың кәпірлерге қарсы болатын шайқаста бір біріне көмек беріп, қол 
созуы керектігі, сол себепті өзінің батырға иек сүйеп, Райым мен Сыр бойынан 
орыстарды қуып шығуға бар күшін салады деп сенетіні» жайында жазылған [9, 14 б.].  

ХІХ ғасырдың 40-50 жылдарында Хиуа хандары Сыр, Жем, Елек, Жайық, 
Ырғыз, Торғай бойларына өз адамдарын үнемі астыртын түрде жіберіп отырған, олар 
әрбір қолайлы жағдайды құр жібермей, қазақтардың атақты билері мен басқа да 
беделді адамдарына сөз салып, өздерінше олардың діни сезімін оятып, ғазауат 
соғысына шақырған еді. Бұған Хиуа ханының жоғарыда жалпы мазмұны баяндалған, 
Жанқожа батырға арнайы жолдаған хаты бірден бір дәлел бола алады. Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының 1857 жылы Ресейге қарсы көтеріліс ашуының себептерінің бірі 
осында жатыр. 

Жанқожа батырдың 1857 жылы қаңтардың 9-10 – күндерінде 3000 қолмен 
барон Фитингоф бастаған орыс әскеріне қарсы шыққан Арықбалықтағы шайқаста 
көтерілісшілердің жеңіліс тапқаны белгілі. Бұдан кейін батыр өз қолымен 
Қызылқұмға шегініп, Боқан тауларына қарай ығысады. Ол одан әрі асып, Хиуамен 
шекаралас Дәуқара деген жерге барып тоқтап, сол жерден баласы Итжеместі Есет 
Көтібарұлына жібереді. Сосын өзі Хиуа ханына барып, осы төңіректі мекендейтін 
қазақ, қарақалпақ, түрікмендермен бірігіп қол құрап беруін өтінеді, сөйтіп өзінің 
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Қазалыны шабатынын айтады. Бірақ батырдың бұл өтінішін Хиуа хандығы 
қанағаттандыра алмаған [9, 19 б.].  

Жалпы қазақ тарихына белгілі атақты батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлының 
ең басты жауы Хиуа болды, тіпті, 1844 жылы Хиуа ханы Есет Көтібарұлына хат 
жазып Жанқожаны не тірілей, не өлілей әкеп беруін сұраған болатын [9, 8 б.]. 
Осындай жағдайларға қарамастан ХІХ ғасырдың 50-жылдарының аяғында жалпы 
Орталық Азиядағы түрік әлеміне төнген қатер Ресей империясына қарсы Хиуа мен 
Қазақстанның бір бөлігін  табыстырып жіберді, бұлар өздерінің бұрынғы саяси 
қарама-қайшылықтарын ұмытып, сыртқы отаршылдыққа қарсы күресте бірігіп кетті 
деп айта аламыз.  

ХVІ ғасырда Ермактың қанды жорығы түрік тілді туысқан халықтардың 
баршасының тәуелсіздігіне қауіп-қатер төндірсе, ХІХ ғасырда сол Ресей 
империясының отаршылдық саясаты Қазақстанмен қоса ортаазиялық хандықтардың 
бас бостандығына шек қоя бастайды. Осындай жағдайда әлімсақтан бері бір тудың 
астында болған қазақ пен өзбектің бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруы мүмкін 
жағдай, тарихи заңдылық. 

Ресейдің Қазақстанды жаулап алуы бірте-бірте жүзеге асырылды, империя 
үшін қазақ елін отар қылу оңайға түскен жоқ, мұнда патша өкіметінің отарлау 
саясатына қазақ халқының үш ғасырға жуық қарсылық көрсетуі шешуші рөл 
атқарғаны мәлім. Патша саясаткерлеріне Орта Азия аймағындағы Ресейдің әлемдік 
отаршыл жүйедегі белгілі мемлекеттермен бақталастығын шешуден гөрі, қазақ 
халқының азаттық жолындағы дүркін-дүркін тұтанған көтерілістерін басу қиынға 
түскені тағы белгілі. 

Патша үкіметінің Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстарды тез арада басып 
тастай алмауына бірнеше объективті факторлар себеп болады. Соның бірі – қазақ 
көтерілісшілері кең далада орыс әскерлері тарапынан қыспаққа алынып, қамауға 
түскен кезде бауырлас, туысқан, ағайын түрік тілді халықтармен тез табысуы, ХІХ 
ғасырдың өн бойында ортаазиялық хандықтармен қазақтар қаншалықты қырғи-қабақ 
болса да, империя саясаты төнгенде бір-біріне көмекке келіп отырған.  

Қазақстан Ресейдің, ортаазиялық хандықтардың және Қытайдың аралығында 
орналасқандықтан аса зор стратегиялық маңызға ие болды.  

ХІХ ғасырда Қазақ даласы Ресей империясы үшін де, Қоқан, Хиуа және Бұхара 
хандықтары үшін де үлкен оққағарлық қызмет атқарды. Бұл өз кезегінде ерекше жағдай, 
шын мәнінде Ресей отаршылдығынан Қазақстан Шығысты сақтап қалды. Осыған сәйкес 
Хиуа хандығының қазақ еліне пана болуы заңдылық іспетті еді. 

ХІХ ғасырда бір орталықтан басқарылатын Қазақ хандығы жойылған кезде 
тек қана Ресей емес, ортаазиялық Хиуа хандығы да Қазақстанның стратегиялық 
орналасу маңыздылығын өзінше пайдалануды көздейді. Бұл жолда Хиуа қазақтың 
Кіші жүз иелігін орыс мемлекетіне қарсы ара орталықта буфер (қалқан) қылып 
ұстағылары келеді. Осыған сәйкес Хиуа хандары мен Есет Көтібарұлы секілді 
ықпалды ру билеушілері, батырлары арасында өз дәрежесінде дипломатиялық, 
әскери қарым-қатынастар жасалды. Әрине, бұл байланыста екі жақтың да өз 
мүдделері, өз мақсаттары болған. 

ХІХ ғасырдың 20-жылдарында хандық билік жойылып, Қазақстан Ресейдің 
отар еліне айнала бастаған уақытта, қазақтың белгілі адамдарының бір бөлігі орыс 
патшасы бұғауынан құтылуға асықты, осы жолда олар әлі Ресей саясаты жете 
қоймаған қазақ жерлерінің тәуелсіздігін сақтап қалуға ұмтылды, сөйтіп жалпы 
тәуелсіздікті алуда әрқайсысы өзінше әрекет жасағандығын көреміз, діндес Хиуа 
сияқты мемлекеттен көмек алуға тырысушылық – азаттыққа жетудің бір жолы болып 
көрінді. Бұл әрекет ХІХ ғасырдағы қазақтың белгілі тұлғаларының көпшілігіне тән 
болды.  

Қазақ елінде ислам діні Солтүстік  Кавказдағы сияқты шешуші рөл 
атқарғанда ұлт-азаттық қозғалыстар барысында ортаазиялық Қоқан, Бұхара, Хиуа 
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хандықтары Қазақ хандығымен отаршылдыққа қарсы саяси күрес одағын сөзсіз 
құратын еді. Соның нәтижесінде Ресей империясының Шығыстағы отаршылдық 
саясаты әлде де болса бірнеше онжылдықтарға шегеріліп, тежелетін еді.  
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Курманалин С.Б. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАЗАХСТАНСКО-ХИВИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЭПОХЕ КОЛОНИАЛИЗМА   (XIX В.) 
Статья посвящена истории Казахстана в колониальных условиях. Автор 

рассматривает различные политические, военные отношения  казахского народа с 
южным соседом среднеазиатским Хивинским ханством в ХІХ веке. Исследователь 
рассматривает исторический факт, что «единственная экспансионистская политика 
центральноазиатских ханств имела место в Казахстане» рассматривается 
исследователем в контексте единства тюркских народов в борьбе за свободу. 

Ключевые слова: Хива, Младший жуз, Россия, ханство, колониализм, 
герои, освобождение, восстание. 

 
Kurmanalin S.B. 

SOME QUESTIONS OF KAZAKH-KHIVA RELATIONS IN COLONIAL ERA 
(XIX С.) 

The article is devoted to the history of Kazakhstan in colonial conditions.The 
author examines the various political and military relations of the Kazakh people with the 
southern neighbor of the Central Asian Khiva Khanate in the XIXth century. The researcher 
considers the historical fact that "the only expansionist policy of the Central Asian khanates 
in Kazakhstan" was considered by the researcher in the context of the unity of Turkic 
peoples in struggle for freedom. 

Key words: Khiva, Juniorr juz, Russia, Khanate, Colonialism, Heroes, Liberation, 
Revolt 
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О СИНКРЕТИЧНОСТИ ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ОБРЯДОВ КАЗАХОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Аннотация. В статье рассматривается синкретичность погребально-

поминального комплекса обрядов казахов в конце XIX – начале XX вв. Обширное 
изучение источников показывает синкретичность погребально-поминального 
комплекса обрядов, который включал лишь некоторые мусульманские черты 
(участие в обряде мулл, чтение молитв, глав из Корана). Также, 
рассматривается некоторые обряды, которые выглядели мусульманскими лишь 
по форме, а другие, которые не испытали практически влияния ислама. 
Доказывается, что в поминальной обрядности у казахов был выражен 
доисламский культ предков.  

Ключевые слова: синкретизм (синкретичность), погребально-поминальный 
комплекс, обряды казахов, мулла, чтение молитв, Коран, религиозные обряды, мазар 
(святые места).  

 
О сохранении языческих пристрастий у казахов на фоне распространения 

ислама сообщается в трудах многих дореволюционных исследователей. В XIX веке, 
соединяясь с доисламскими верованиями, в Казахстане прочно установился ислам. В 
«Трудах Оренбургской ученой архивной комиссии» отмечалось: «Ислам широкой 
волной идет в киргизскую степь. При всем том мусульманские обряды и обычаи во 
многих случаях перемешаны ещё с остатками язычества» [1, с. 34].  

Известный этнограф А. Левшин в начале ХIX в. писал о казахах: «Все они 
вообще имеют понятие о высочайшем существе, сотворившем мир, но они 
поклоняются ему по законам Корана, другие смешивают учение исламизма с 
остатками древнего идолопоклонства, третьи думают, что кроме божества благого, 
пекущегося о счастий людей и называемого ими кудай, есть злой дух, или шайтан, 
источник зла» [2, с. 313]. 

Казахский народ долго сохранял религиозные обряды своих предков. В XIX – 
начале XX вв. историко-идеологическая картина Степного края представляла собой 
сложное переплетение шаманистских религиозных воззрений со всё более усиливающейся 
официальной исламской идеологией. Приспосабливая свою религию к этнической 
культуре, официальное и неофициальное мусульманское духовенство восприняло многие 
местные культы, в результате чего религиозное сознание народа приобрело 
синкретический, полиструктурный характер, писал А.Т. Толеубаев [3, с. 3].  

Религиозность казахов отличалась ярким синкретизмом, т. е. 
нерасчлененностью. Ислам, отрицая домусульманские верования как ложные, в то же 
время вбирал их в себя. В сущности, архаичные культы: анимизм, магия, тотемизм, 
фетишизм, шаманизм, в модифицированном виде вошли в ислам. То же самое можно 
сказать о многих народных традициях и обрядах. Во многих случаях можно 
говорить, о том, что древнейшие традиции получали новую жизнь, в результате того, 
что освящались исламом как достойные существования. 

Представление о древнем божестве Тенгри постепенно отождествлялось с 
Аллахом. Данное явление у сибирских татар отмечает историк Ф.Т. Валеев: «В 
народно-разговорном языке у всех групп западносибирских татар сохранился термин 
«тэнгре» в значении «бог», «божество». Термины «тангри» – «небо», «кок тангри» – 
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«голубое небо», «тангри-дааі» – «бог», «божество» часто встречаются в памятниках 
древнетюркской письменности. Почти всегда вместе со словом «тэнгри» сибирскими 
татарами, как и многими другими тюркоязычными народами, употребляется слово 
«ходай» («кудай») также в значении «бог» [4, с. 197]. 

Своеобразное сочетание доисламских языческих традиций, культа предков и 
исламских архитектурно-строительных норм можно наблюдать в облике кумбезов, 
которые по шариату их запрещено строить. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. религиозное мировоззрение 
казахов имело два слоя: остаток старинной шаманистической религии и элемент 
мусульманской. Ортодоксальный ислам стал типичной чертой казахской 
религиозности. В почитании святых можно увидеть ещё одну грань религиозного 
синкретизма в рамках казахского народного ислама.  

В культуре казахского общества важное место занимает такая духовно-
нравственная ценность, как уважение к старшему поколению, почитание умерших 
предков. Информатор Егеубай Райынбекулы сообщал, что у казахов существовало 
поверье: если по умершему не совершается похорон, сопровождаемых 
празднествами, то он вынужден будет голодать и страдать, а дом сына, не 
исполнившего своего долга по отношению к отцу, постигнут болезни и бедность. В 
журнале «Труды Оренбургской ученой архивной комиссии» (1905 г.) в одной из 
статей говорилось: «Культ предков смешался тут с пылким воображением робкого, 
инертного и суеверного номада. Случись с киргизом беда, он говорит: «Арвак урды», 
т.е. дух умерших предков побил его» [5, с. 34]. 

У кочевников в каждом роду почитался культ своего предка. Во всех трудных 
житейских ситуациях казахи обращались к аруахам – духам предков и при этом, по 
словам информатора Ильясовой Рашиды, говорили: «Аруахи, держите меня за руку и 
поддерживайте под мышки», «Өлі разы болмай, тірі байымайды» («Пока покойные 
не будет довольны, живые не разбогатеют»).  

Казахи с почтением относились к могилам. На могилах каялись, приносили 
присягу. Если путника заставала в степи ночь, обычай рекомендовал ему ночевать 
возле могилы, так как здесь он мог чувствовать себя защищенным от насилия. С 
распространением ислама у казахов вошло в обычай, проезжая мимо мусульманского 
кладбища, остановиться и прочитать молитву. Постепенно культ предков получил 
исламизированную оболочку.  

Одной из характерных черт бытования ислама в Казахстане является наличие в 
этом регионе огромного количества святых мест (мазаров), непосредственно 
связанных с ними мифов, обрядов, паломничества к ним. Однако в отдельных 
регионах при незнании молитв из Корана в казахской среде до сих пор разрешается 
привязывать к могильной оградке лоскутки белой материи.  

По данным информаторов, в Степном крае святыми местами у казахов 
считаются известные мавзолеи Ходжа Ахмета Ясави, Айша-биби, Бабаджан-
хатун, Алаша-хана, Бекет-ата. До сих пор среди казахов Степного края местами 
поклонений являются могилы Машхур Жусипа Копеева, Жандарбека 
Кожахметулы, Исабек-ишана, Мергалым сыныкшы, Габдулл-Уахит хазрета, 
Науан-хазрета и др.  

По словам информатора Камзиной Шәйзат Әбділдақызы, обычно утром 
после сна на святом месте женщина, «оторвав небольшой кусок от головного 
платка своего, вешает его на дерево близ могилы покойника или же прикрепляет 
на кол». Офицер российской армии И.Г. Андреев приводит один случай: «Киргиз 
Уваковсхой волости, сын старшины Баяна, женившись на молодой и хорошей 
девке, живши 8 лет вместе, не имел детей: он положил обещание со своею женою 
сходить в Туркестан к гробу сего почитаемого ими святым; что и учинили, 
находясь в сем путешествии более полугода; ныне получив якобы разрешение, 
имеют у себя одного сына и дочь» [6, с. 79-80]. 
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Надо сказать, что облик святых у казахов Степного края не совпадал с 
образом исламизированных святых в Средней Азии. Здесь это не вообще святые, 
а святые предки. Они почитались в основном в рамках определенной родственной 
группы.  

В народном исламе степных мусульман сохранились также остатки 
прежнего шаманизма. «…Ислам, распространившись в Казахстане, – пишет К. 
Бейсембаев, – не мог окончательно вытеснить первобытные шаманские 
верования, которые как по форме, так и по содержанию приняли в значительной 
мере мусульманский вид. Если при господстве шаманских представлений казахи 
верили в аруахов – духов предков, то с принятием мусульманства наряду с этим 
они стали верить в пери и шайтанов, т. е. в ангелов и злых духов земли, 
представления о которых культивировались исламом. В молитвах обращались не 
только к святым именам своих предков, но и духам мусульманских халифов, 
верили в шаманов и в то же время с почтением относились к мусульманским 
ходжам» [7, с. 49]. 

Выдающийся просветитель казахского народа Ш. Валиханов в статье 
«Следы шаманства у киргиз» писал: «Все писатели о киргизах говорят, что 
киргизы магометане, но держатся шаманских обрядов или что они обряды 
мусульманские смешивают с шаманским суеверием. Это справедливо... Все 
шаманские обряды, понятия, легенды, столь тесно соединенные с бытом кочевым, 
сохранились у киргиз в совершенной целости...» [8, с. 48-70].  

Сонм духов у шаманистов располагался в известной системе. Во главе 
стояло старшее божество, за которым следовали второстепенные боги и, наконец, 
души предков, причем главному доброму божеству противопоставлялся и 
главный злой бог – шайтан. Шаманисты представляли себе загробное 
существование продолжением земной жизни с её потребностями и 
удовольствием. Поэтому покойника снабжали при похоронах всеми 
необходимыми ему в будущей жизни предметами, которые ему были особенно 
дороги» [9].  

Со временем шаманизм не только приобрел внешний налет 
мусульманского культа, но исламизировался по существу, утратив мировоззрения 
и ритуалы, находившиеся в явном противоречии с мусульманским вероучением. 
И, хотя шаманизм все еще сохранялся как живой институт в повседневной жизни 
кочевников, принявших ислам, основа шаманской веры была подорвана 
исламским единобожием.  

Казахи долго продолжали сохранять традиционное миропонимание, для 
которого характерна особая роль ритуала, выполнявшего функцию связующего 
звена между миром предков и миром живых людей. Ритуал лежал в основе 
жизнебытия кочевника, сопровождал все основные вехи жизни казаха – рождение 
ребенка, создание семьи, смерть. Его составляющие мало изменились даже и 
тогда, когда самосознание казахов стало включать принадлежность к миру 
ислама. Ритуал, обрядность, проводимые в соответствии с шариатскими нормами, 
являются основными символами религиозности у мусульман. Сюда можно 
отнести обряд «жаназа» (похоронный обряд).  

Погребение умершего было довольно сложным и, по мнению С.Руденко, 
производилось «по мусульманскому обычаю в день смерти или на следующий 
день» [10, с. 72]. По этнографическим исследованиям Н.Зеланда, умерших 
хоронили на другой же день после смерти [11, с. 31-32]. Современный 
исследователь казахского ислама А. Нургалиева считает: «Вопреки нормам 
шариата, согласно которым умершего требуется похоронить как можно скорее, в 
большинстве районов Казахстана сохранялся обычай хоронить покойника на 
третьи сутки. Правило обязательного присутствия на похоронах представителей 
всех генеалогических групп, с которыми родственники покойного связаны 
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экономическими, брачными или иными контактами, оказывались сильнее 
мусульманского правила безотлагательного захоронения» [12, с. 39-49]. 

Сразу после смерти человека помещали в отдельную юрту, если же 
оставляли в жилой юрте, то тело располагали в её правой половине [13, с. 91]. 
Описание прощания с умершим дал Г.Ибрагимов: «Большая юрта полна народу. 
Вдоль кереге сидят казахи и заплаканные женщины в белых покрывалах… В 
центре, головой к кибле, ногами к двери, лежит …тело Байтюре, завернутое 
поверх савана в одеяло и кошмы. Лицо его закрыто полотенцем …слева от дверей 
до почетного места, сидит духовенство» [14]. Н.Зеланд также писал об одевании 
на умершего согласно мусульманских правил специально подготовленного 
родственниками савана[15, с. 31-32].  

В Тобольских епархиальных ведомостях встречается статья «О казахах и 
киргизах, населяющих Акмолинскую и Семипалатинскую область», в которой 
вновь говорится, что «кладут покойника, предварительно обмыв его и обвернув 
его в белую материю» [16]. По наблюдениям же А.И. Левшина, казахи еще в 
начале XIX в. хоронили покойника в повседневной одежде [2, с. 339]. 

После омовения совершался мусульманский обряд жаназа (заупокойная 
молитва) и проводился обряд «передачи грехов усопшего» – ыскат. Некоторые 
казахские этнографы не считают этот обряд мусульманским, видя в нем 
доисламское происхождение (А.Т. Толеубаев, А.Х. Маргулан, Х.Аргынбаев). А.Т. 
Толеубаев при этом ссылается на то, что о передаче грехов от одного тела к 
другому не сказано в Коране, и, согласно исламской догматике, каждый человек 
отвечает за свои грехи сам [17, с. 97].  

Информаторы описывали обряд ыскак следующим образом: «По древнему 
поверью, к двери дома, где лежал покойник, на цветном шнурке подводили 
обычно семь или девять лошадей. Их приносили в жертву. Впоследствии лошадей 
заменили другими животными, но не резали, а раздавали бедным, которые, сидя у 
ног покойника и держась за один конец цветного шнурка, клялись, что примут на 
себя грехи покойного. Позднее этот жертвенный скот обычно забирали муллы, 
которые читали так называемый «ыскат». Выход на первый план в этом обряде 
служителя исламского культа засвидетельствован Н.И. Гродековым: «... 
немедленно после омывания трупа к нему подводят с правой стороны верблюда 
и, перекинув повод через труп мулле на другую сторону, говорят ему: «Мы тебя 
назначили для очищения от грехов по молитве, берешь ли на себя грехи усопшего 
по исполнению намаза. Мулла три раза отвечает, что берет, и получает верблюда 
или лошадь» [18]. Когда все готово к погребению, мужчины заворачивают труп в 
кошму и в сопровождении муллы несут его к могиле, которая роется, большей 
частью, возле дороги или реки, чтобы удобно было посещать её.  

При положении трупа в могилу его ступни, согласно мусульманским 
традициям, должны быть обращены в сторону Мекки. Во многих областях 
Казахстана отмечена ориентация погребений на север. Так, это отмечают в своих 
исследованиях П.С. Паллас, А.А. Диваев, Б.В. Костров, А.М. Балаубаева-
Голяховская. В Западном Казахстане и Букеевском ханстве, по данным К.А. 
Кастанъе, все захоронения ориентировались строго по оси запад – восток [19].  

По одному из примеров, приведенному Ф. Щербины, муллы имели намалые 
доходы от чтения молитв во время похорон. Он писал о семье одного казаха: «Весной 
умерла его жена, и её похороны стоили: мулле отдан один 8-ми летний верблюд ценою 
в 20 р., девять баранов ценой 18 рублей и 10 аршин материи, в виде так называемой 
«жыртыс», то есть подарка па помин души умершей» [20].  

Вместе с мусульманством, а быть может, и раньше, с соприкосновением 
казаков с туркестанской оседлой культурой, казаки стали сооружать 
монументальные надмогильные сооружения бейт, во многих случаях 
подражающие или буквально копирующие мечети. Таких бейт в казахской степи 
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мы знаем немало. Примерно, на полпути между озером Зайсан и городом того же 
имени возвышается над степью монументальная Сатбай-мола – надмогильное 
сооружение знатного казака (казаха – Р.Г.) [21]. 

Поминовение усопшего у казахов совершается на седьмой день (жетысы), 
на сороковой день (қырқы) и по истечении года (жылы). Годовые поминки 
справляются сравнительно редко. В несколько лет раз бывают большие поминки 
– ас, в память особо выдающихся казаков [22]. Исследователь С.Руденко 
описывает ас Бутабая қажы: «В степях между Алтаем и Тарбагатаем живет 
память о последнем ас, справлявшемся по древнему обычаю в память 
скончавшегося в 1896 году Бутабая Жаркына или Бутабая хажы из племени 
найман. Ас этот продолжался три дня. На него съехался весь бывший Зайсанский 
уезд и из заграницы от Чугучака и Урумчи. Для гостей было поставлено триста 
кибиток в несколько рядов. На каждую кибитку для угощения гостей было 
выдано по одной лошади и по одному барану. В особой кибитке муллы читали 
Коран» [22]. 

Это был наиболее важный и торжественный казахский праздник, он 
сопровождался скачками, конноспортивными играми и борцовскими 
состязаниями. Исследователи ХVІІІ–ХIХ вв. отмечали обычай умерщвления на 
годичных поминках любимого коня умершего, а затем хранения черепа 
животного в качестве оберега, что является отголоском культа коня. В 
религиозном мировоззрении западносибирских татар, в их верованиях много 
общего с казахами, отмечает Ф.Т. Валеев. Это результат многовековых 
взаимодействий, взаимовлияний этих двух родственных тюркских народов в 
процессе хозяйственной деятельности. Важную роль в этом сыграли такие 
факторы, как общность территории, языка, нравов и обычаев и т. д. Поэтому и в 
оберегах татар Сибири наблюдается много общего с оберегами, бытовавшими у 
казахов. Так, по верованиям казахов, локтевая кость могла заменить для скота 
пастухов, т. е. оберегать скот от волков и воров. Голова филина, ноги и перья 
«защищали» от злых духов, для этого их привязывали к юрте и колыбелям детей, 
«... от «худого» глаза и языка носили камень, называемый «исек тас», т. е. 
«ослиный камень». Подобные обереги…. встречались и у сибирских татар» [22]. 

Особо следует отметить, уважительное отношение казахов к местам 
погребений, которое почти достигает степени религиозного культа. Очень многие 
казахи, напрмер, считали, что хадж в Мекку вполне можно заменить посещением 
одной из могил местных святых. Паломничество в Мекку требовало больших 
расходов, было небезопасным, поэтому вполне можно понять прагматичный 
подход кочевников к этому предписанию ислама и причины признания 
возможности этой замены в ханафитском толке ислама.  

Тким образом, обширное изучение источников показывает синкретичность 
погребально-поминального комплекса обрядов, который включал лишь 
некоторые мусульманские черты (участие в обряде мулл, чтение молитв, глав из 
Корана). Некоторые обряды выглядели мусульманскими лишь по форме, а другие 
не испытали практически влияния ислама. В поминальной обрядности у казахов 
был выражен доисламский культ предков. По-видимому, суть этих обрядовых 
действий состоит в своеобразном синкретизме мусульманских представлений о 
душе с доисламской, шаманистской по своей природе. Погребальный обряд не 
стал полностью мусульманским, а был лишь мусульманизирован, сохраняя 
многие черты прежней обрядности. 
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Раздықова Г.М. 

XIX ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
САЛТ-ЖОРАЛҒЫЛАРЫНЫҢ МЕМОРИАЛДЫ КЕШЕНІНІҢ СИНКРЕТИЗМІ 

ТУРАЛЫ 
Аталмыш мақалада XIX-шы және XX-шы ғасырдың басындағы қазақ салт-

жоралғыларының жерлеу және мемориалдық кешенінің синкретизмі 
қарастырылған. Әдебиеттерді жан-жақты зерделеудің нәтижесінде, тек кейбір 
мұсылман ерекшеліктерін (молдалар рәсіміне қатысу, дұға оқу, Құран бөлімдері) 
қамтитын салт-жоралар кешені синкретизмі көрсетіледі. Сондай-ақ, 
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мұсылмандарды тек қана сыртқы нысанына байланысты, ал басқалары исламның 
іс жүзінде әсерін көрмеген кейбір рәсімдер қарастырылған. Бұл дәстүрлі рәсімде 
қазақтар ата-бабаларынан бұрын исламға табынушылықтың бар болғандығын 
білдіретіні дәлелденеді. 

Тірек сөздер: синкретизм, жерлеу-мемориалдық кешен, қазақтардың әдет-
салттары, молла, намаз оқу, Құран, діни рәсімдер, мазар (қасиетті орындар). 

 
Razdykova G.M. 

ON THE SYNCRETISM OF THE BURIAL-MEMORIAL COMPLEX OF 
KAZAKH RITES IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES 

The article deals with the syncretism of the funeral and memorial complex of 
Kazakh rites at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. A 
comprehensive study of the sources shows the syncretism of the burial-memorial 
complex of rites, which included only some Muslim features (participation in the ritual 
of the mullahs, recitation of prayers, chapters from the Koran). Also, some rituals are 
considered that looked Muslim only in form, while others did not experience the 
practical influence of Islam. Proves that in the ritual ritual the Kazakhs expressed pre-
Islamic cult of their ancestors. 

Keywords: syncretism (syncretism), funeral-memorial complex, rites of Kazakhs, 
mullah, prayer reading, Koran, religious rituals, mazar (holy places). 
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ОРАЗ ИСАЕВ – ХАЛЫҚ КОМИССАРЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада Ораз Исаевтың өмір жолы, саяси көзқарасының 
қалыптасуы, қызметінде жүріп өткен жолдары қарастырылған. Жалпы, Ораз 
Исаевтың социалистік Қазақстанның гүлдене түсуі жолындағы күресте сіңірген 
еңбегі аталып өтіліп, ВКП (б) съездерінде сөйлеген сөздерінен үзінділер келтіріледі. 
Сонымен қатар мақалада О.Исаев Қазақстан ХКС төрағасы қызметінде жасаған 
уақытынан нақты мәліметтер келтіріледі. 

Тірек сөздер: Қазақ Үкіметі, Қазақ ССР Халық комиссарлары Советінің  
Председателі, Краснохолм ауданы, Қызыл Армия, Орал казактары, Алашордашылар, 
Большевиктер, Гурьев, интернат училище, буржуазиялық революция, земстволық 
басқарма, съезд, колхоз, савхоз, инициатор, шовинизм, репрессия. 
 

Сонау ел басына, ер басына күн туған от жалынды жылдарда Кеңес үкіметін 
орнату оны нығайту жолында белсенді күрес жүргізушілердің бірі болған, өзінің 
барлық жастық шағын, жігері мен қажырын өз халқының азаттығы мен болашағына 
арнаған тұлға – Ораз Исаев.  

Оның мемлекет алдындағы орасан еңбегін, ұланғайыр қызметінің бәрін 
қапелімде айтып жеткізу қиын. «Исаев қайраткер болғанда, оның ерен қимылы 
неде?», - деген сұраққа тарихты жақсы білетін саналы жан аса қиын жылдарда Қазақ 
Үкіметін тоғыз жыл басқарып, миллиондаған халықты аштық апатынан аман алып 
қалу үшін жеке басын қатерге тігіп, ұлы қайрат көрсеткен, ақыры өзі де осы жолда 
опат болған аса ірі тұлға дер еді [1, 3-4 б.]. 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

365 
 

Ораз Исаев 1899 жылғы 24 қарашасында Ораз аулсоветі Ілбішін ауданы 
Батыс Қазақстан  облысында дүниеге келген.  

Исаевтар семьясының өмірі революцияға дейінгі барлық ауыл кедейлерінің 
өмірі сияқты ауыр жағдайда өтті. Бұл жылдарды еске ала отырып Ораз Исаев 
кейінірек өзінің өмірбаянында былай деп жазды: «Менің әкем батырақ семьясынан 
шыққан, өзі де ұзақ уақыт бойы батырақ болды. 24 жасқа дейін ол өзінің әкесімен 
Орынбор облысындағы Краснохолм ауданында тұрып, орыс казактарында малай 
болды. Ол жақтан өз туыстарына қайтып оралғанда Ілбішіннен 7 шақырым жерде 
тұрды, сонда да батырақ болды. Кейінірек Ілбішіндегі кірпіш заводында ұзақ уақыт 
жұмыс жасай жүріп, жұмысшы – тасқалаушы болды».  

Жаз мезгілдерінде көрші байлардың мардымсыз ақысына қозы, бұзау, т.б. 
өзінің шамасы келген жұмыста істеді. 6 жасынан мешіт жанындағы мектепке бара 
бастады. 

1908 жылы 9 жасқа толған Оразды Өріктікөл – Жұбаныш көлдегі бір кластық 
орыс – қырғыз интернат училищесіне береді. 1912 жылы осы училищенің 4 бөлімін 
бітіріп, сол жылы басқа – Қарасу – Шалқар екі кластық орыс – қырғыз училищесіне 
түседі. Алайда Ораз Исаев бұл мектепті оқып бітіре алмай, 1913 жылы әкесінің 
қайтыс болуына байланысты, семьядағы үлкені болғандықтан өзінің семьясын 
асырау үшін еңбекке араласады. Жас Ораздың зеректігін және оқудағы аса үздік 
үлгерімін ескере отырып, 1915 жылы бітіріп шығуына мүмкіндік береді. Батырақ 
баласының оқуға деген ынтасы мол болғанымен одан әрі қарай білім алуы семьядағы 
жағдайға және қаржының тапшылығына байланысты қиынға түсті. 

Ораз бұдан кейін 3-4 айдай ауыл старшынының хатшысы ретінде қызмет 
жасап, айына 12 сом 50 тиыннан жалақы алады. 

Петроградтағы Ақпан буржуазиялық революциясының жеңісі жөніндегі 
хабар Орал өлкесіне жеткенде Ораз Исаев 17 жастағы бозбала болатын. Ол кезде 
Ораз ерекше көзге көрінетіндей саяси қызметтер атқарған жоқ. Оның бір себебі сол 
кездегі болып жатқан  оқиғалардың саяси мәнін жас Ораз айқын түсінбеді. Оның көзі 
жетіп, көкейіне түйгені сол барлық жасалынып жатқан өзгерістер байларға қарсы 
жүргізіледі [2, 302 б.]. 

Ораз Исаев ешбір саяси жұмыстарға араласпай, бұрынғысынша болыстық 
земстволық басқармада секретарь болып жасап, семьясын асырады. Өзінен кейінгі 
екі інісі бақташылық құрды. 

О.Исаев елде болып жатқан өзгерістерге зер сала қарап саяси, күреске 
араласып, қызметке кірісуі 1919 жылдан басталды. Бұл кезенді Ораз Исаев өзінің 
өмірбаянында былай деп баяндайды: «1919 жылдың басында Қызыл Армия Совет 
үкіметіне қарсы күресуші Орал казактары мен Алашордашылар одағының орталығы 
болған  Орал қаласын алды. Большевиктер аэропланның көмегімен  листовкалар 
тарата бастады. Дәл осы кезде мен кейбір жайларды шын мәнінде түсіне бастадым. 
Бұл листовкалар буржуазия мен байлар, олардың кедейлер мен батрактардың езгісі 
жөнінде айтып, февраль революциясының езілуші бұқара халыққа ешқандай жеңілдік 
бермегендігін дәлелдеді. Осы насихаттың ықпалымен Қызыл армия бөлімдерінің 
алдыңғы қатары Ілбішін қаласына енгенде (наурыз, 1919 жыл) барлық совет 
мекемелерінің  таратылғанына дейін уездік – қалалық советтік милицияда жұмыс 
жасадым». 

Азамат соғысының тарихынан белгілі жайларды еске алсақ 1919 жылдың 
сәуір айының ортасында Каспий теңізі және Гурьев арқылы шетел импералистерінен 
қару – жарақ алған Орал ақ казактары шабуылға шығып, Ілбішінді алып, Орал 
қаласына таяу келген болатын. Сәуір айының аяқ кезінен бастап тарихта елеулі із 
қалдырған, биылғы жылы 70 жылдығын атап өткен Оралды ерлікпен қорғау 
басталды. 1919 жылдың шілдесінде Орал қоршауы талқандалып, қала азат етіледі. 
Қашқан жауды өкшелеп қуа отырып, Қызыл армия (25-ші атқыштар дивизиясы) 6 
тамызда Бударинді, 9 тамызда Ілбішінді азат етті. Қалада совет құрылысы, 
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мекемелердің жұмысы жандандырылды. Бұл кезде Ораз Исаев революциялық 
комитеттердің уездік советін ұйымдастыру жөніндегі инспекторы болып жұмыс 
жасады. Ревком председателі кейініректе атақты 25-ші Чапаев дивизиясының 
комиссары болған Крайнюков, оның орынбасары Әйтиев болған. 

Ілбішін қаласының азат етіліп, сонда совет қүрылысының жандануы Орал ақ 
казактарының талқанданғанын білдірмейтін. Орал ақ казактары Деникин 
армиясымен өзара байланыс жасай отырып, жаңа шабуылға әзірленді. Алайда олар 
бетпе – бет  ашық шайқасқа бата алмады. 5 қыркүйекте осындай күтпеген 
тұтқиылдан жасалған шабуылдың нәтижесінде Ілбішін полковник Бородиннің 
тобының қолына көшті. Шайқас нәтижесінде азамат соғысының батыры В.И. Чапаев, 
дивизия военкомы П.С. Батурин, саяси бөлім бастығы Т.В. Суворов және т.б. штаб 
қызметкерлері қайтыс болды. 

Қазақ ауылдарына советтер ұйымдастыру және революция мұқтаждарына 
қажетті заттар сатып алу жұмыстарымен  командировкада болған Ораз Исаев басқа 
жолдастарымен  бірге тірі қалды. Сүзек ауруымен ауырып, ауылда жасырынып 
жүрген Ораз Исаев казактардың тылында қалып қойды. Алайда бұл жағдай ұзаққа 
созылған жоқ. Совет әскерлері ақ казактардың табанды қарсылықтарын жеңе 
отырып, 20 қарашада Ілбішінді қайта азат етті, ал 5 қаңтарда  Орал майданы өзінің 
алдындағы міндетін толық аяқтауымен байланысты жойылды. 

Ауруынан толық айыға қоймаған Исаев Шалқар болысында советтер 
ұйымдастыруға қатысып, оның хатшысы, ал одан кейін болыстың атқару комитетінің 
председателі болады. 1920 жылы 25 қарашада Жымпитыда партияға кандидатыққа, 
ал 1921 жылы 1 маусымда толық мүшелікке қабылданды. Осы кезенде (1920) 
комсомол және кәсіподақ ұйымдарын құруға ат салысты. 

1921 жылдың басында Орал губерниясында Серов, Архенюк, Митрясов және 
басқалардың бандылардың күшеюімен байланысты Ораз Исаев уездік және 
губерниялық төтенше комиссияға жұмыс істеуге жіберілді. О.Исаев басшылық 
жасаған барлау отрядтары жедел тапсырмаларды орындап, түсінік жұмыстарын 
жүргізді. 

1922 жылы О.Исаев жолдас партия жұмысына ауысады. Әуелі ол Орал 
губерниялық партия комитетінің жауапты нұсқаушысы болып істейді, содан кейін 
Жымпитыда уездік партия комитетінің секретары, ал ІV өлкелік партия 
конференциясынан соң Өлкелік бақылау  комиссиясының председателінің 
орынбасары болып сайланды және жұмысшы – шаруа инспекциясы халық 
комиссарының орынбасары болып істейді (1923-1924 жж.) [3, 168-169 б.]. 

1924 жылы өлкелік партия конференциясына О.Исаев өлкелік партия 
комиссиясы председателінің орынбасары болып сайланады. Кейін Қазақстан 
Орталық Атқару Комитетінің секретары қызметіне ауыстырылып, республикада 
совет құрылысын жолға қоюға елеулі еңбек сіңірді [7, 8 б.]. 

1925 жылдың күзінде Исаев өлкелік партия комитетінде әуелі ұйымдастыру 
бөлімінде, содан кейін Қазақстан өлкелік комитетінің екінші секретары болып 
сайланды. 

Ораз  Исаев өлкелік партия комитетінде жұмыс істеген кезінде республика 
партия ұйымының қатарын нығайтуға идеялық тұрғыдан шыңдауға күш салды. 
Коммунистерді партиялық бағытты табандылықпен іске асыруға , троцкистік 
оппортунистік ағымды батыл әшкерелеп, оған бітпес күрес жүргізуге шақырды. ХХV 
партия конференциясының қорытындыларын талқылаған үшінші Сырдария 
губерниялық партия конференциясында сөз сөйлеген О.Исаев троцкистік – 
антипартиялық топтың бүкіл зияндылығын ашып көрсетті. Партияның бірлігін 
әлсіретушілерді әшкерлеген ондаған мақалалар жариялап, жұртшылық алдынада 
баяндамалар жасады. Әсіресе, оның 1927 жылғы Өлкелік VI конференцияда сөйлеген 
сөзі есте қаларлық болды. Бұл сөзінде ол Қазақстанда троцкишіл – зиновьевшіл 
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блоктың ұлтшыл – уклон арқылы көрініс тауып отырғанын мейлінше дұрыс көрсетіп 
берді. 

Осы конференцияда ауыл мен деревнядағы жұмыс жөніндегі жасаған 
баяндамасында О.Исаев ауылда патриархалдық – феодалдық қатынастардың 
қалдықтарын жоюға бағытталған әлеуметтік – экономикалық шараларды ұсынды. 
Конференция бірауыздан мақұлдаған бұл шаралар байлардың мал – мүлкін 
конфескелеуді, ауылда серіктіктер ұйымдастыруды, Советтердің жұмысын 
жандандыруды, партия, комсомол ұйымдарының ықпалын күшейтуді көздеді. 
           Партияның тарихына коллективтендіру съезі деген атпен енген ВКП (б)-ның 
ХV съезіне Қазақстан партия ұйымынан шешуші дауыспен делегат болып қатысқан 
О.Исаев осы съезде сөйлеген сөзінде кейін қалған шет аймақтардың, оның ішінде 
Қазақстанның, дамудың капиталистік сатысын атап өтіп, дамудың социалистік 
жолымен батыл қадам жасап келе жатқанын қуана баяндады. Съезден кейін О.Исаев 
губернияларда, уездерде болып, съезд шешімдерін жұртшылыққа түсіндіру, оны 
тікелей іске асыру жолында көп жұмыс жүргізді.  

 О.Исаев республиканы индустрияландыру жолындағы күреске қызу 
араласты. Жаңа кәсіпорындарда коммунистік ұйымдардың жұмысын жолға қоюға, 
мәдени құрылысты өрістетуге елеулі үлес қосты [7, 8 б.]. 

О.Исаев 1929 жылдан 1938 жылға дейінгі аралықта Қазақ ССР Халық 
комиссарлары Советінің Председателі болып сайланды. Оның  ХКС төрағасы 
қызметіне келуі Бүкілроссиялық ОАК және СССР ОАҚ-не сайлануына жол ашты. Ол 
Қазақстан өлкелік комитетінің мүшелігіне бірнеше рет сайланды. БКП(б) XVI және 
XVII съездеріне партияның Орталық Комитетінің мүшелігіне кандидат, ал 1937 
жылғы Орталық Комитетінің Пленумында кандидаттар қатарынан  БКП(б) Орталық 
Комитетінің мүшелігіне өткізілді [3, 168-169 б.]. 

О.Исаев Қазақстан ХКС төрағасы қызметінде жасаған кезінде жергілікті 
басшылардың басым көпшілігімен бірге ұжымдастырудың сталиндік жолын 
жақтаған және тіпті жедел отырықшылыққа көшудің, ауылдың әл – ауқатын түзеудің  
бірден – бір жолы деп есептеген қателіктері болды. Ол, өз сөзімен айтқанда, өлкелік 
комитеттің бірқатар қате шешімдерінің орындаушысы ғана емес, сондай – ақ 
инициаторы да болды. Мұнда партияның басты бағытына деген шүбәсіз сенуі де, 
Голощекин ықпалына бас шұлғуы да белгілі рөлін атқарды. Оған қоса Сталиннің  
жеке басқа табынудың орын алуы жағдайында «халық көсеміне» қарсы пікір айту 
мүмкін емес-ті. 

Дегенмен документтер айғақтап отырғандай, осы кезеннің жауаптылығына 
қарамастан өз  пікірін бүкпесіз айтқандардың бірі Ораз Исаев болды. Мәселен, ол 
1930 жылы  (наурыз айында) ХКС-де «Қазақстанның өзінің  және одақтың мүдделері 
өкімет пен өлкелік комитеттің алдына союға әзірленетін малдың саны туралы мәселе 
қоюды» табандылықпен талап ететінін айтқан. Ол «Әзірге біз барлық нұсқауларды 
орындап келеміз, бірақ мал басы азайғанына және мал союды  жалғастыра берсек, 
табынның негізгі қорын әлсірететінімізге көзіміз жете тұра біз үнсіз – түнсіз қала 
алмаймыз» деген Исаевтың астық дайындау жоспарларымен келіспеген аудандық 
басшылырға  қарсы репрессияны қолдамайтынын сездіруі  де осының дәлелі деп айта 
аламыз [2, 305 б.]. 

Халық Комиссарлары Советіндегі жауапты қызметте ол өзін білгір басшы, 
шебер ұйымдастырушы ретінде көрсетті. Оның басшылығымен советтік ұлттық 
интеллигенцияны қалыптастыру, социалистік ұлттық мәдениетті гүлдендіру іске 
асырылды. Оның тікелей қамқорлығы және басшылығыменреспубликада 
социалистік индустрияның қуатты ошақтары Қарағанды, Қарсақпай, Ембі, Оиддер 
тау – кен кәсіпорындары пайда болды. Ұлы Октябрьге дейін патша 
самодержавиесінің отары болып келген Қазақстанның экономикалық теңсіздігін 
жоюда батыл қадам жасалды. Бұл табыстар туралы Ораз Исаев өлкелік VII партия 
конференциясында зор шабытпен баяндады.  
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Социализмнің барлық майданда жаппай шабуылға шығу съезі деген атпен 
тарихқа енген партияның XVI съезіне О.Исаев Қазақстан партия ұйымынан шешуші 
дауыспен делегат болып қатысты. Осы съезде ол ВКП(б) Орталық Комитетінің 
құрамына сайланды. Съездегі бірінші бесжылдық жоспардың орындалу барысы 
жөніндегі мәселе бойынша сөз алған О.Исаев Қазақстан еңбекшілерінің орыс 
жұмысшы табының қалтықсыз көмегімен социализм орнатуды табысты жүргізіп 
жатқанын айтты.  

Қазақстанда социализм жеңісі жолында Ораз Исаев жан аямай күресті. Ол бұл 
күресте зор ұйымдастырушылық қабілетін, дарынын айқын танытты, партияның идеясын 
шебер насихаттаушы болды. Тамаша публицист бола тұра ол баспасөз бетінде 
социалистік құрылыстың өзекті тақырыптарын үзбей көтеріп отырды [7, 8 б.]. 

О.Исаевтың 1930 жылғы 1 июльде ВКП(б)  XVI сьезінде сөйлеген сөзімен 
жалғай кетсем: «Бізде ұлт мәселесі шешілді деп бұл жерде көп айта берудің қажеті 
жоқ. Ұлт мәселесі біржолата шешудің лениндік дұрыс жолы берілді, бүгінгі күнге – 
біздің ұлт саясатын жүзеге асыру ісінде қол жеткен ірі  жеңістеріміз бар. Сонымен 
бірге бұл әрине ұлт мәселесін біржолата шешіп алғанымызды көрсете алмайды. Осы 
ретте Сталин жолдас өз баяндамасында  ұлт мәселесіне дер кезінде жеткілікті 
дәрежеде көңіл бөлді және ұлт мәселесіндегі уклондарға, оның ішінде великорустық 
шовинизмге партияның  назарын аударды. Бұл шовинизм біздің жер – жердегі жұмыс 
практикамызда көрініп қалып жүр. Олар осы шовинистер қазіргі жағдайда жалған 
интернационализмді және мәселелер таптық тұрғыдан қойылуға тиіс-міс деген 
масканы жамылып жүр. Біз социалистік қайта құрылыс белесіне кірдік-міс, біз 
ұлттық ерекшеліктердің жойылуына  қол жеткізіп қойдық-мыс, қазір біздің 
алдымызда таптық мәселелер ғана тұр, сондықтан да енді енді бұдан былай ұлт 
мәселесін  желеу етуге болмайды-мыс, бізде бұл мәселеге Одақтың басқа 
аудандарындағы секілді  бір ғана көзқарас болуға тиіс-міс дейді олар. Бұл, 
жолдастар, сөзі жоқ, жалған интернационализм болып табылады,сондықтан да бізді 
мұнымен зор күрес жүргізу ісі тосып тұр. Коллективтендіру, сондай-ақ егін егу 
жөніндегі өткен науқан кезінде ұлт аудандарында жіберілген  асыра сілтеу 
сипаттарын  талдап көрсек, олар көп жағдайда ұлттық сәттерді - бізде ұлт 
ерекшеліктері түгелге жуық жойылды-мыс деген желеумен көпе-көрнеу елемеу, бір 
сарынмен қарау,  табысқа мастану, т.с.с болып келеді. Бұл жер бауырлап жылжыған 
уклоншылар шынында өте көп. Олар одақтың орталық совет аппараттарында да бар. 
Соның салдарынан кейде партияның нақты мәселелер жөнінен берген  мүлдем нақты 
да айқын директивалары орындалмайды, сөзбұйдаға салынады. Аппараттағы 
шовинистік бағыт ұстаған мамандар тарапынан жиірек шығатын бұл іліктер мен 
сылтаулардың мекеме басшыларының қолдауына ие болып жүргени сирек емес. 
Партияның ұлт саясаты тұрғысынан мал шаруашылығының біз үшін мәні зор, себебі, 
онымен негізінен Қазақстанның жергілікті халқының 80-85 проценті шұғылданады 
мұндағы негізгі мәселе – жем– шөп мәселесі бұл үшін мелиорацияға тиісті қаржы 
бөлінуге тиіс. 

Екінші мал шаруашылығы аудандарын астықпен қамтамасыз ету туралы. 
Әдетте бұл аудандар Қазақстанның басқа азықты аудандарынан өзді-өздімен 
жабдықталатын. Бірақ кейінгі екі жылда астық дайындау ісін жоспар орындау 
бағытымен жүргіздік те, біз бұл өзін-өзі қамтамасыз ету мүмкіндігін шектеп қойдық. 
Сондықтан да біздің мал шаруашылығы аудандарымыз астық пен-өзге мақта 
шаруашылығы аудандары тәрізді қамтамасыз етілсе деген мәселе көтереміз. Мұнсыз, 
астықпен жабдықтауды лайықты деңгейге қоймайынша, біз мал шаруашылығын 
дамытуға жәрдемдесетін ірі факторлардың бірін қамтамасыз ете алмаймыз» [8, 7 б.]. 

О.Исаев тарихымыздың өте маңызды әрі елеулі кезеңінде Қазақстан 
үкіметіне басшылық жасады. Халық бақыты жолында күрескен Ораз Исаев 1932 
жылы И.В.Сталинге хат жазып, Қазақстанда шаруалардың аштан өліп, қалғандары 
республикадан тыс жерлерге қоныс аударып жатқанын, ауыл – селоларда жағдайдың 
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ауыр екенін алғаш айтушылардың бірі болды. Мұның өзі сол кезде О.Исаевтың 
шындықты жасырмай, тура айтуы ерлікпен пара – пар еді  [5, 11 б.]. 

Бұл жағдай О.Исаевтың батылдығын сипаттайды ғой деп ойлаймыз. 
Қысқаша айтатын болсақ, бұл хаттың ерекшелігі мынада: мұнда осындай дәрежедегі 
Қазақстан басшысы алғаш рет өлкелік комитеттің қателіктерін ешбір бұлталақсыз 
және өзара сын тұрғысында ашып көрсетті, ауылдың ауыр халін бейнелеп, БКП (б) 
Орталық Комитетінің қыркүйекте қабылданған арнайы қаулысының шеңберінен 
әлдеқайда шығып жатқан құтқару шараларын ұсынды. Бұл хатқа қосымша осы 
жағдайды баяндайтын РСФСР ХКС төрағасының орынбасары Т.Рысқұловтың хаты 
да Сталинге тікелей жолданды. Сталин бұл мәліметтерге сенбей бірнеше комиссия 
жіберіп, тек 4 ай өткен соң ғана (21 қаңтар 1933 ж.) Голощекинді Қазақстандағы 
жұмысынан босатып, Л.И.Мирзоянды тағайындады [3, 167 б.]. 

1933 жылы шілдеде БКП (б) Қазақ Өлкелік Комитетінің VI Пленумы 
Исаевтың «Ауылдағы жұмыс және мал шаруашылығын дамыту туралы» 
баяндамасын талқылап, Қазақстандағы «өрескел саяси қателіктер мен 
бұрмалауларға» қатал баға берілді. Исаев көшіп кеткендерді отырықшыландыру 
және оларға шаруашылық жағдай жасау жөніндегі республикалық комиссияны 
басқарды. Бұл саладағы жағдай 1933-1935 жылдары түзетілді.  

О.Исаев қазақ халқының қалың ортасынан шықты. Ол Совет өкіметі тұсында 
өсті. Республикамыздың ірі мемлекеттік қайраткері болды. Республика өкіметінің 
басында тұрған кезінде ол республикадағы өнеркәсіптің, колхоздар мен 
савхоздардың одан әрі нығайып өсе түсуі үшін, қазақ халқының ұлттық мәдениетін 
көрсету үшін, Қазақстанды гүлденген республикаға айналдыру үшін белсенді түрде 
күресті. Халық алдында сіңірген еңбегі үшін О.Исаев 1935 жылы Ленин орденімен 
наградталды [4, 6 б.]. 

Ол көп жылдар бойы партияның Орталық Атқару Комитетінің мүшелігіне 
кандидат, Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің президиум мүшесі, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетнің бюро мүшесі, Қазақстан Орталық Атқару 
Комитетінің президиум мүшесі болды. Мұның өзі республика еңбекшілерінің, 
коммунистерінің оған жүктеген зор сенімінің куәсі еді. Бұл сенімді Ораз Исаев адал 
еңбегімен ақтай білді [7, 8 б.] . 

Әрине, авторитарлық басқару және жеке басқа табыну жағдайында бұл 
батылдықтар жауапсыз қала беруі мүмкін емес еді. Голощекинді орнынан алғаннан 
кейін Сталин Мирзоянмен әңгімесінде Ораз Исаевқа шын ниетпен баға бермегендігін 
«көсемнің» кейінгі қимыл – әрекеті дәлелдейтін сияқты. Сталин: «Исаев жергілікті 
халықтан шыққан. Барлық жағынан білетін кісі. Ол іскер адам, Голощекинмен асыра 
сілтеуге қатысса, енді сенімен бірге жіберген қателерді түзеуге қатыссын» деген пікір 
айтқанды. 

Алайда, 1938 жылы 31 мамырда О.Исаев Москваға шұғыл шақырылып 
пойыз үстінде тұтқындалды да, 1938 жылы 29 тамызда әскери коллегияның 
қаулысымен атылды [2, 312 б.]. 

Осы тұста айта кететін бір жайт, өзін «халық жауы»  деп естіп, сергелдеңге 
түскенде, М.Калининге аяқтай барып шағыну үшін жасырын пойызбен аттанады. 
Бірақ оны қуғыншылар Мәскеуге жеткізбей, жолдан ұстап, тұтқынға алады» - деген 
мәліметтерде кездеседі [6, 4 б.]. 

О.Исаевтың Жоғарғы Советінің мүшесі, БКП (б)  ХVII съезінде сайланған 
Орталық Комитетінің мүшесі екеніне қарамастан, Сталин оны тұтқындауға рұқсат 
берді. Исаев 1956 жылы СССР Жоғарғы Советінің қаулысымен  қылмыс 
болмағандықтан толық ақталды [2, 312 б.].  
          Ойымды қорытындылай келе, қарапайым шаруалар арасынан республиканы 
басқару ісіне дейін өскен еліміздің адал ұлдарының бірі Ораз Исаев 39 жасында 
сталиндік репрессия құрбаны болды. Арада жарты ғасырдан астам уақыт өтсе де, 
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атамыздың рухын ардақтай білу кейінгі ұрпақ, біздер сынды жастардың мерейін 
арттыра берері сөзсіз.  
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР – ОРАЗА ИСАЕВ 
В статье рассматривается жизненный путь, формирование политического 

видения, пройденные пути в деятельности Ораза Исаева. В общех чертах была 
изложена жизненная борьба за процветание социалистического строя в Казахстане, 
приведены выдержки из выступления Ораза Исаева на съезде ВКП (б). Кроме этого в 
статье, приведены сведения о О.Исаеве, когда он занемал пост председателя МОК 
Казахстана. 

Ключевые слова: Правительство Казахстана, Президиум  Совета Народных 
Комиссаров Казахской ССР, Красногорский район, Красная армия, Уральские казаки, 
Алашординцы, большевики, Гурьев, школа – интернат, буржуазия, революция, 
местное самоуправление, съезд, колхоз, совхоз, репрессии. 
 

Rysbekov T.Z., Ramazanov A.A. 
ORAZ ISAEV – COMMISSAR OF THE NATION 

This article considered about O.Isaev’s life, formation of political view, his ways 
of work in the past. Generally, his merit for social Kazakhstan’s prosperity and his words 
which he said in Congress of VKP. As well as this article about main facts O.Isaev’s 
experience when he worked Kazakhstan XKS. 
          Key words: Government of Kazakhstan, Chairman of the Council of people’s  
commissar’s Kazak SSR, Krasnokholm region, A red army, The Kazaks of Ural, an 
Alashorda’s people, the Bolsheviks, Guryev, boarding school, bourgeois revolution, land 
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ҒҰМАР ҚАРАШ – АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ: ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада тарихи құнды деректерді  талдау арқылы Ғұмар 
Қараштың Алаш қозғалысындағы орны мен рөліне ғылыми негізде тұжырымдар 
жасалады.  Автор  ХІХ ғасырдың аяғы  ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген Ғұмар 
Қараштың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі Алаш қозғалысы, оған қатысқан қазақ 
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зиялыларының өмірімен  тығыз байланысты қарастырудың қажеттілігін  ескере 
отырып,  қоғам қайраткері  жөніндегі жарияланған деректер мен ғылыми 
зерттеулер негізінде Ғұмар Қараштың қазақ халқының жарқын болашағы үшін 
сіңірген тарихи еңбегіне ғылыми баға беруді мақсат етеді. Ғ.Қараштың Алаш 
автономиясын жедел түрде жариялауды жақтаушылардың бірі екендігі, Орынбор 
Діни  басқармасының қазиы болғандығы, сондай-ақ оның ағартушылық және 
жәдидшілдік қызметі туралы жарияланған деректер сараланып баяндалады. Қоғам 
қайраткері Ғ.Қараштың педагогикалық және философиялық көзқарастарын 
зерттеудің жаңа бағыты ұсынылады.  

Тірек сөздер:  Алаш қозғалысы, қазақ зиялылары, оқу-ағарту, «Қазақстан» 
газеті, «Дұрыстық жолы» газеті, Бөкей Ордасы 

  
ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының тарихы өзінің аса күрделі әлеуметтік 

және қоғамдық-саяси қайшылықтарымен ерекшеленеді. Сондай-ақ ұлттық ұлы 
тұлғалардың жарыққа шыққан, асыл мұраттардың алға қойылған дәуір болып 
табылады.  Ұлттық теңдік, демократиялық-ағартушылық идеяларға толы бұл кезеңде, 
ұлт зиялыларын ойландырған мәселелер – елдің елдігін, ұлттың бірлігін, жердің 
тұтастығын сақтау, және қазақ халқын өркениетті елдердің қатарына қосу арқылы, 
ұлттық теңдік пен дербестікке қол жеткізу болды. Бұл мәселелер бүгінгі таңда 
жаңаша формада алға қойылып отырғанын ескерсек, ғасыр басындағы алаш 
көсемдерінің алға қойған мақсаттары мен қоғамдық тәжірибелерінің қаншалықты 
маңызды екендігін терең түсінуге болады.  

Кеңестік тоталитарлық жүйе өзінің «қанды шеңгеліне» түсіріп, есімдерін 
халық жадынан шығарып, тарих бетінен біржола өшіруге тырысқанына қарамастан, 
алаш көсемдерінің ұлттық мүдде тұрғысында  айтылған негізгі ой-пікірлерінің 
бүгінгі таңда қайта жаңғыруының тарихи маңызы айырықша Елбасы Н.Ә. Назарбаев: 
«Ғасыр басында мемлекет мүддесін ойлаған ұлы қазақтардың жеке басының тағдыры 
да қасіретті болды. Алайда ұлттық жігер мен толысқан зерде сабағы ұмыт болған 
жоқ» [1, 15 б.], – деп көрсетуі жайдан-жай емес. 

Еліміздің тәуелсіздігі ұлттық тарихымызды зерттеуге кең жол ашты. Соңғы 
жиырма жылдан бері ұлттық тарих зерттеудің ұстанымдары, әдістемелерінен тартып, 
қолданатын дерек көздері мен құжаттар да жаңарды, молайды, тың зерттеу салалары 
қалыптасты. Солардың бірі алаштану ғылымының қалыптасуы болып табылады.  

Демек, қазақ елінің азаттығы жолында жанкешті қызмет еткен ұлт 
зиялыларының өмірі мен қоғамдық-саяси және шығармашылық қызметін мұрағаттық 
деректер негізінде зерттеу табиғи түрде күн тәртібіне қойылған-ды. Сөйтіп 
тәуелсіздікпен бірге келген тарихи мүмкіндіктің нәтижесінде алаш қозғалысы 
қайраткерлерінің өмірі мен қызметін  зерттеуге арналған іргелі еңбектер жарық көріп 
келеді. Дегенмен бүгінгі күнге дейін алаш қозғалысына қатынасқан зиялылардың 
барлығының өмірі мен қызметі зерттеліп, бағаланды деуге әлі ерте деп санаймын. 
Өйткені халқының мүддесі үшін қызмет етіп, жанын құрбан еткен, бірақ ұзақ жылдар 
бойы қоғамға беймәлім болып келген Ғұмар Қараш сияқты тұлғалар лайықты өз 
бағасын ала алмай келеді. Әрине, Ғұмар Қараш әдебиет, құқық саласы 
бойынша ізденістердің нәтижесінде  белгілі дәрежеде қарастырылды. Бірақ бұл 
зерттеулердің басым бөлігі оның ақын-жазушы, қаламгер ретіндегі әдеби 
шығармашылық қызметімен шектелді. Бұл  зерттеулердің құндылығы ақынның 
ғұмырнамалық, әдеби, саяси құқықтық көзқарасына танымдық талдаулар жасауында. 
Дейтұрғанмен ол авторлардың қорытқан ой-тұжырымдары әркелкі. Сондықтан 
кейіпкер жөніндегі құнды тарихи деректерді  саралау арқылы Ғұмар Қараштың өмірі 
мен қоғамдық-саяси қызметіне жалпы сараптама жасап, ғылыми баға берудің 
қажеттілігі өзінен өзі алға қойылып отырғанын аңғарамыз. 

Ғұмар  Қараштың өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі Алаш қозғалысы, оған 
қатысқан қазақ зиялыларының өмірімен  тығыз байланысты қарастыруды қажет 
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етеді. Өйткені ХХ ғасыр басында ұлт азаттық қозғалысқа қатысқан интеллигенция 
өкілдерінің дені ұлттық мәселені шешуді бірінші орынға қойған еді. Осы мақсатта 
бүкіл қазақтың зиялылары мүмкіндіктерінше құлшыныс жасады.  

Сол қатарда  Ғұмар Қараш та болды. Оның қоғамдық-саяси  көзқарастары 
мен дәріптемелері оның жариялаған әртүрлі формада жазған  шығармаларында 
көрініс тауып жатты. Оған кезінде кереғар пікірлер  айтылып,  әрқилы баға берілген 
болатын. ХХ ғасырдың 30 жылдары жарық көрген тарихи-саяси әдебиеттерде 
қайраткер ақынның қазақ әдебиетіндегі алатын орны туралы айтыла бастады. Бірақ  
сол заманның ауқымы бойынша Ғ.Қарашқа «буржуазияшыл-ұлтшыл» деген қате кінә 
тағылды. Мәселен, Ғ.Тоғжановтың 1931 жылы Мәскеуден шыққан «Әдеби 
энциклопедияның» бесінші томына жазған тарихнамалық деректер мақаласында [2],  
С.Мұқановтың 1938 жылы шыққан «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті: ұлтшылдық-
байшылдық дәуірі» [3]  атты еңбегінде Ғ.Қараштың әдеби мұрасына таптық принцип 
тұрғысынан талдау жасалып, оған «байшыл», «ұлтшыл» деген айып тағылды.  
Сондай-ақ алаш қозғалысы мүшелерінің өмірі мен қоғамдық-саяси қызметін зерттеу 
мәселесінде айырықша орын алатын С.Сейфулиннің «Тар жол тайғақ кешу» деп 
аталатын тарихи-публицистикалық еңбегінде де Ғұмар молда ақын, Алашорданың 
жыршысы [4] деп танылды. 

Дегенмен, 1934 жылы жарық көрген Шәңгерей жинағына Нұғыман 
Манайұлының жазған алғы сөзінде Шәңгерей мен Ғұмар өзара сабақтастық 
тұрғысынан қарастырылып, ақын өміріне қатысты кейбір тың мәліметтер айтылады 
[5]. 

Сөйтіп, Ғұмар Қараш мұраларын зерттеу ісі  Қазақстан жазушыларымен 
ақындарының 1939 жылы өткен екінші сиезінің шешіміне сәйкес тың серпін ала 
бастады. Сиез қабылдаған қарарда қазақтың бай жазба әдебиетін ең алдымен  Абай, 
Махамбет, Шернияз, Сұлтанмахмұт, Ғұмар мұраларын жинап, игеру мәселелері 
нақтыланды.  

Ғұмар Қарашты зерттеуде қазақ әдебиеті тарихын зерттеуді ұлы мұрат еткен  
ғалым Есмағамбет Ысмайловтың еңбегі ерекше. Ғалымның 1943 жылы қараша 
айында «ХХ ғасырдағы қазақтың демократияшыл әдебиеті» тақырыбында жазылған 
кандидаттық диссертациялық еңбегінде Ғұмар Қараш мұраларына әділ баға берілді 
[6]. Сөйтіп, жоғарыда айтқанымыздай, өткен ғасырдың 30 жылдары Ғұмар Қараштың 
мұралары жөнінде бір жағынан ауыр сындар айтылып жатса, екінші жағынан ол 
қазақтың көрнекті ақын жазушылары санатында оқулық кітаптарына енгізілді. 

Е.Ысмайловтың жеке  мұрағатында сақталған  Сәрсен Аманжоловтың 
хатына қарағанда Ғұмар мұраларын жинауға оның да атсалысқаны байқалады. 
Соғыстан аман-сау елге оралған жолында Мәскеуге тоқтап, кітапхана, мұрағат 
қорында ізденіс жұмысын жүргізген ғалым С. Аманжолов Е.Ысмайловтың өтініші 
бойынша оған Ғұмар Қараш өлеңдерінің көшірмесін жіберіп отырған. 
С.Аманжоловтың да өз тарапынан   Ғұмар Қараштың «Дұрыстық жолы» газетінде 
жарияланған өлеңдері мен мақалаларын түгелдей жинауға тырысқандағы еңбегін 
мұрағаттық деректер  дәлелдейді [7, 178 п.]. 

Ал 1947 жылы қаңтардың 21-інде Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің 
«Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл және әдебиет институтының жұмысындағы саяси 
өрескел қателер туралы» деген қаулысынан кейін Мұрат, Шортанбай, Шәңгерей т.б. 
ақындармен бірге Ғ.Қараш та «революцияға дұшпан буржуазиялық-ұлтшыл 
Алашорда партиясының қайраткерлерінің бірі» деп танылды.  Міне, осы қаулыдан 
кейін Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 1957 жылғы «Қазақстан 
халқының әдеби-поэзиялық және музыка мұрасын зерттеуді сын тұрғысынан қарап 
пайдаланудың жайы және оларды жақсарту шаралары туралы» қаулысына дейінгі 
аралықта Ғұмар әдебиет тарихынан шығарылып, оның шығармаларын оқуға мүлдем 
тиым салынған еді. Тек 1958 жылы ғана Мәскеу қаласында жарық көрген  «Қазақ 
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поэзиясының антологиясына» [8] ақынның «Достыма» және «Түсінбеймін» атты екі 
өлеңі беріліп, Ғ.Қараш қазақтың ірі ақыны деп бағаланды.   

Ғ.Қараштың өмірі мен шығармашылығына қатысты мол дерек қорын 
қалдырған зерттеуші ғалым Мұстафа Ысмағұлов. Ол Батыс Қазақстан өлкесі тарихы 
мен Б.Қаратаев, Е.Бұйрин, Ғ.Қараш сынды тұлғаларға қатысты  құнды құжаттарды 
Москва, Санкт-Петербург, Орынбор, Омбы, Астрахань, Алматы қалаларындағы 
мұрағат қорларынан тауып жинақтады. Қазіргі кезде Батыс Қазақстан облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайында зерттеушінің 1951жылы телевизиялық деректі 
фильмге арнап жазған «Газеттің аты «Қазақстан еді» атты сценарийінің қолжазбасы 
сақталған [9]. 1959 жылы ол «Қазақстан мұғалімі» газетінде жариялаған көлемді 
мақаласында Ғұмардың «Педагогика»  атты еңбегіндегі шәкірт тәрбиесіне қатысты 
айтылған тұжырымдары мен баланың еркін, жан-жақты өсіп жетілуіне, мектеп 
мұғалімінің тигізетін ықпалы туралы педагогикалық ой-пікірлерін бағалап, 
Ғ.Қараштың өмірі мен қызметін зерттеудің жаңа бағытын ұсынды [10]. 

Сондай-ақ Ғұмар Қараштың қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен әдеби 
шығармаларының, пәлсапалық ойларының мән-маңызын жете түсінген академик 
С.Зиманов пен зерттеуші ғалым М.Ысмағұлов 1962 жылы Мәскеуден шыққан 
«Философская энциклопедия» атты еңбекте: «...казахский поэт, публицист, 
мыслитель подвергал критике некоторые догмы ислама, ратовал за реформу  школы, 
призвал к сближению с русским народом. Философской основой его творчества 
становиться стихиный материализм» [11, 78 б.], – деп Ғұмар Қараштың ақындық, 
ағартушылық, жаңа оқу жүйесін жасаушылық, ойшылдық қырларын анықтап 
көрсетеді. Демек, осы орайда айта кететін жайт, Ғұмар Қараштың     педагогикалық 
және философиялық көзқарастары туралы жаңа тың зерттеулерді қажет  етеді. 

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары жазылған бірқатар ғылыми еңбектерде 
зерттеушілердің Ғ.Қараштың қоғамдық әлеуметтік қызметіне көңіл  аударғаны 
байқалады. Мәселен, С.Зимановтың кеңестік ұлт мәселелеріне байланысты 
зерттеулерінде, әсіресе кезінде Одақ көлемінде белгілі болған заңгер ғалым 
С.Байсаловтың  «Қазақстанның алғашқы ұжымдық шаруашылығының құқықтық 
негіздері» [12] деген мақаласында Ғұмардың  туған жері Таловкада ұйымдастырып 
және оған басшылық еткен «Құрқұдық» ауылшаруашылық  артелінің қызметі мен  
мұрағат қорында сақталған артел жарғысының құқықтық негіздеріне ғылыми талдау 
жасалады.   

Ал ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының саяси-экономикалық 
көзқарастарын айқындауға қалам тартқан ғалым М.Жақсыалиев алаш зиялылары 
М.Сералин, Ж.Сейдалин, Б.Қаратаев пен бірге Ғ.Қарашты да қазақ қоғамының ілгері 
дамуына демократиялық бағыт ұстаған, халықтың әлеуметтік дамуын жақтаған ірі 
қоғам қайраткері деп бағалады [13, 19 б.]. Алайда Ғұмар Қарашты прогресшіл 
демократтар бағытына жатқызған М.Жақсыалиевтың бұл  пікіріне тарихшы 
П.Пахмурный «Ғұмар Қараш  «Алаш» партиясының ұранын жазған ұлтшыл» деген 
кесімді пікір айтып, үзілді-кесілді қарсы шығады [14, 166-167 б.].  Ал, белгілі 
ғалымдар Ғ.С. Сапарғалиев пен М.С. Дүйсеновтың Ғұмардың әлеуметтік ой-
пікірлеріне тоқталып, оны алдыңғы қатарлы қазақ зиялыларының өкілі деп жазған 
кітаптарының жариялануына тиым салынады [15]. Міне, бұл тарихтың осы кезеңінде   
алаш қайраткері Ғұмар Қараш туралы  көзқарастың  әлі де түзеле қоймағанын анық  
аңғартады. 

Ғұмар Қараш есімін бұрынғы Кеңес Одағы көлемінде таныстыруға жазушы, 
ғалым  М.Мағауин үлкен еңбек сіңірді. 1978 жылы аталмыш автордың 
құрастыруымен Ленинград қаласында жарық көрген «Қазақстан ақындарының 
жинағына» Ғ.Қараштың алты өлеңі енгізіледі [16, 24-26 б.]. 

Жалпы Алаш қозғалысы тақырыбы бойынша жаңа әдістемелік және 
теориялық деңгейде ой-тұжырымдар жасаған көрнекті  ғалым К.Нұрпейісов 
көрсеткендей 1930 жылдардың ортасынан 1980 жылдардың соңына дейін отандық 
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тарихнамада Алаш қозғалысына байланысты зерттеулер жүргізілмеді [17,14 б.]. 
Сөйтіп, осы жылдар аралығында алаш қозғалысының көрнекті қайраткері туралы бұл 
тақырыпты нақты тарихи тұрғыдан зерттеуге ресми идеология мүмкіндік бермеді. 
Бұл кезеңде Ғ.Қараштың аты аталса, тек ол идеологиялық жау тұрғысынан ғана 
аталуы тиіс болды.  

Демек, ХХ ғасырдың 80-жылдарының екінші жартысынан басталған 
қоғамдағы демократиялық жаңарулар және Қазақстанның өз тәуелсіздігін жариялауы 
нәтижесінде ұлттық тарихымызға терең көңіл бөлініп, ХХ ғасырдың басындағы алаш 
қайраткерлерінің қоғам дамуындағы алатын орнын анықтау мәселелерін көтерген 
зерттеулерде Ғұмар Қараш есімі қайта көріне бастады. Мәселен, 1989 жылы шілдеде  
Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық комитетінің жанындағы партия тарихы 
институтының ұйымдастыруымен «Алашорда: пайда болуының,  қызметі мен 
күйреуінің тарихы» деген тақырыпта өткен пікір алысу Алаш қозғалысы тарихы үшін 
маңызды тұжырымдамалардың жасалуына негіз болды [17, 17 б.]. Сөйтіп қазақ 
демократиялық интеллигенциясының ХХ ғасырдың бас кезіндегі қоғамдық-саяси 
қызметін зерттеудегі шын мәніндегі жаңа кезең басталды. Оған жол ашқан сол 
кездегі бүкіл Кеңестер Одағын қамтыған қайта құру үдерісі еді. 

Алаш ардақтысы Ғұмар Қараштың халқымен қайта табысуына мүмкіндік 
жасалған осы кезеңде әдебиеттанушы Қ.Сыдиықов «Замана» деген атпен Ғұмар 
Қараштың шығармалары мен өлеңдері топтастырылған жеке кітабын жарыққа 
шығарды. Бұл әрине, Ғ.Қараш мұраларын зерттеушілер үшін үлкен көмек, игілікті іс 
болды [18]. 

Еліміз тәуелсіздігі ұлттық көзқарасқа негізделген отандық тарих ғылымының 
жаңа арнаға түсуіне және өткен тарихымызды жаңаша саралауға жол ашты. ХХ 
ғасыр басындағы ұлт зиялыларының Алаш қозғалысындағы қызметін қажетті 
деңгейде айқындап көрсету соңғы жылдарды ең өзекті тақырыптардың біріне 
айналды. Бұл тұрғыда қазақ зиялылары тарихындағы «ақтаңдақты» беттерінің сырын 
ашып, олардың мол мұрасын зерттеудің бағытын айқындап берген М.Қозыбаевтың 
[19], ұлт зиялыларына таңылған қатал да әділетсіз бағаның ақиқатын анықтап, тарихи 
шындықты қалпына келтіріп, қазақ халқының тәуелсіздігі жолында күрескен алаш 
қайраткерлерінің 1917 жылғы Ақпан және Қазан төңкерісі, оған жалғасқан азамат 
соғысы, Кеңес билігінің орнауы жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметін терең 
зерттеп, жаңа әдістемелік және теориялық  деңгейде ой-тұжырымдар қалыптастырған 
көрнекті тарихшы ғалым К.Нұрпейісовтің  [17], ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
зиялыларының отарлық езгі мен тәуелсіз мемлекет – Алаш автономиясын құру 
жолындағы жанкешті еңбегі баяндалған М.Қойгелдиевтің [20], Қазақ 
автономиясының құрылуы мен даму жолдарын, Алаш қозғалысы тарихын Ресей мен 
Қазақстан республикаларындағы мұрағаттардың тың деректері негізінде талқылаған 
зерттеу жұмыстарының авторы Д.Аманжолованың [21], алаш зиялыларының 
алдыңғы буын өкілдерінің тізімі беріліп, олардың қоғамдық-саяси қызметтеріне шолу 
жасалған Ғ.Ахмедовтың [22],   еңбектері жарыққа шықты. Бұл зерттеу еңбектерде 
1917 жылы 5-13 желтоқсан күндері Орынбор қаласында өткен екінші жалпықазақ 
сиезіне арнайы шақыртылған  Ғұмар Қараштың сиез төрағасының орынбасары болып 
сайлануы және  оның осы сиезде Алаш автономиясын жедел түрде жариялауды 
жақтаушылардың бірі болғандығы мұрағаттық деректер  негізінде дәлелденген. 

Сондай-ақ Әлихан  Бөкейхановтың «Қазақ» газетінде жарияланған 
мақалаларын құрастырып, кіріспесін  жазған ғалым М.Қойгелдиев осы еңбегінде 
Ғұмар Қараштың «Неден қорқам» атты өлең жолдарының саяси астарында: 
«большевиктік идеологтар айтқандай, «социалистік революцияның салтанатты 
шеруін қабылдай алмаған қазақ буржуазиялық интеллигенциясының үрейі» жатқан 
жоқ, А.Байтұрсынов дәл басып көрсеткендей, бұлыңғыр таптық азаттықтан гөрі 
ұлттық бостандықты күткен қазақ елінің қаупі жатты» деп тұжырымдады [23, 43 б.]. 
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Соңғы жылдары ұлт қайраткерінің ақындығы, өмірі мен шығармашылығына 
арналған еңбектермен қатар Ғұмар Қараштың саяси-құқықтық көзқарасы жөнінде 
ғылыми тұжырымды  пікірлер жазылған ғылыми зерттеулер жарық көрді. Бұл орайда  
әдебиеттанушы ғалым М.Тәжмұраттың Ғұмар Қараштың ақындық қырын тың 
деректер негізінде зерттеуі ғұмартанудағы жаңа бір белес болып табылды. Ғалымның 
2004 жылы жарық көрген «Ғұмар Қараш» [24] атты монографиялық еңбегінде 
ақынның әдеби шығармашылық мұрасы ХХ ғасыр басындағы жаңару қозғалысы 
жәдидия тарихымен байланысты баяндалады. Ақын өмірі мен шығармашылық 
қызметін, мұрағат құжаттарымен бірге көнекөз  қариялар естеліктерін негіз ете 
отырып, қарастырған  М.Тәж-Мұраттың бұл тарихи-филологиялық еңбегін Ғұмар 
Қараштың өмірі мен шығармашылық қызметін біріктіре зерттеген алғашқы туынды 
деп санаймыз. Сонымен бірге аталмыш автордың  тың деректер негізінде жазылған 
«Шәңгерей» атты кітабы да ғұмартанудағы құнды еңбектердің қатарынан көрінді 
[25]. 

Алаш қайраткерінің  өмірін зерттеуде жергілікті өлке танушы ғалымдардың 
да қосқан үлесі қомақты. Отарлық бұғау өлке тарихын зерттеуге де зардабын тигізген 
еді. Тәуелсіздік жылдары осы олқылықтардың орнын толтыруға тырысқан белгілі 
тарихшы ғалым И.Кенжалиевтың зерттеулерінде  ХХ ғасыр басындағы Орал 
облысының  әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси жағдайына шолу жасай 
отырып, мұрағаттық құжаттар негізінде  1917 жылғы өлкемізде орын алған саяси 
өзгерістер мен азаматтық қарсыласу кезеңіндегі күрес тарихы туралы  кең түсініктер 
береді. Автор 1917 жылғы Бөкей даласындағы демократиялық қозғалыс пен  жаңа 
өкіметті орнату жолындағы күрес тарихына қатысты бірқатар мұрағат деректерін 
алғаш ғылыми айналымға енгізген. Қазан төңкерісіне дейінгі Бөкей Ордасындағы 
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси  жағдай Ғұмардың ұлт жанашыры ретінде 
қалыптасуының қайнар көзі болғаны анық. Демек, ғалымның зерттеулерінде Ғұмар 
Қараштың өскен өлкесі Бөкей облысындағы қоғамдық өмір мен бөкейлік алаш 
зиялыларының қоғамдық-саяси қызметіне қатысты деректер мол қамтылға [26].  н. 
Ұлт жанашырын тарихи тұлға ретінде қарастыруда зерттеушінің «Ғұмар Қараш» 
еңбегі маңызды. Әсіресе, бұл еңбекте 1911-1913 жылдар аралығында Ғұмар 
Қараштың қатысуымен шығарылып тұрған «Қазақстан» газетіне қатысты кейбір 
мәліметтер берілген [27].   

Жоғарыда айтылған «Қазақстан» газетінің шығу тарихы Ғұмар Қараш 
есімімен  тығыз байланысты. Өйткені ол ұлттық баспасөз тарихындағы толыққанды 
тұңғыш басылымның ыстығына күйіп, суығына тонған  шығарушысы болып қана 
қойған жоқ, сондай-ақ газеттің  белсенді  авторларының бірі болды. Бұл басылым 
жөнінде К. Нұрпейісов: «Қазақстан» газеті оның атынан  көрініп тұрғандай жалпы 
ұлттық мәселелерді көтеруге ұмтылды»,-деп тұжырым жасады [17, 54 б.]. Осы 
орайда қазан төңкерісіне дейінгі баспасөз тарихын жазып, Ғ.Қараштың газет бетінде 
көтерген қоғамдық-саяси, әлеуметтік мәселелер жөніндегі мақалаларының 
библиографиялық көрсеткіштерін жасаған Ү.Субханбердинаның еңбектері маңызды 
[28].  Себебі, бұл басылымдағы деректерсіз Ғұмар Қарашты қоғам дамуына үлесін 
қосқан саяси қайраткер ретінде толыққанды тану мүмкін болмас еді.  

Жас ұрпақтың бойына  отансүйгіштік, ұлтжандылық сезімін қалыптастыруға 
ықпал етудің күш, құралы туған жердің тарихын оқып үйрену десек, тарихшы ғалым 
Т.Рысбековтың «Өскен өлке тарихы» [29].   «Этюды истории родного края» [30].    
зерттеулерін атап айтамыз. Онда  Батыс Қазақстан тарихының келелі мәселелері 
қарастырылған. Автордың мемлекеттік даму мәселелерімен бірге жеке тұлғалардың 
өмірін, өлкедегі Алаш Орда, ұлт-азаттық қозғалыстарының рөлі мен мазмұнын 
баяндайтын еңбектерінде Ғұмар Қарашты  тарихи тұлға ретінде таныйтын пікірлері 
тұжырымды берілген   

ХХ ғасыр басында Қазақстандағы қоғамдық-саяси және құқықтық ой-
пікірдің дамуына зор үлес  қосқан қазақтың көрнекті  өкілдерінің қатарында Ғұмар 
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Қарашта ерекше орын алады. Сондықтан ақын, ағартушы, ойшыл Ғ.Қараштың 
құқықтық ой-пікірлері  заңгер ғалымдардың  назарын өзіне аударды. Әсіресе, 
А.Байтұрсынов,   Б.Қаратаев, Б.Сыртанов, Ж.Сейдалин, Ғ.Мусағалиев,  Ғ.Қараш 
сынды т.б. алаш қайраткерлерінің қоғамдық-саяси, құқықтық көзқарастарын сол 
заманның көкейтесті мәселелерімен ұштастыра отырып, Ғ.Қараштың мемлекет, 
құқық, саяси жүйе, заңдылық, әділсот, құқық бұзушылық, әйел теңдігі жөніндегі 
құқықтық ой-пікірлері туралы тұжырым жасаған ғалым С.Өзбекұлы: «Ғ.Қараш 
Қазақстанның ХХ ғасыр басындағы дамуы кезеңінде  қоғамдық-саяси және құқықтық 
ой-пікірге ерекше, молынан  үлес қосып, артына өшпес із қалдырған ірі тұлға»,- деп 
бағалады  [31, 66 б.].     

Қорыта келе, жоғарыда баяндалған ғылыми зерттеулер негізінде ой 
түйіндесек,  Ғұмар Қараш Қазақстанның  ХХ ғасыр басындағы даму кезеңінде 
қоғамдық-саяси ой-пікірлердің дамуына ерекше үлес қосып артына өшпес із 
қалдырған ірі тұлға. Ғұмардың ар-ождан, моральдық қасиеттерді санаға сіңіріп, жеке 
адамды қалыптастыру арқылы мемлекетті нығайту, өркениетті деңгейге көтеру, 
идеяларының мазмұны мен мағынасы   бүгінгі күні де өзінің мәнін жойған емес.  
Демек,  алаш қайраткері Ғұмар Қараштың: «Тірлікте көзімізбен көреміз бе» армандап 
өткен тәуелсіздік тұғырын  берік ұстау бүгінгі ұрпақ міндеті саналады.      

 
Әдебиеттер: 

1.  Назарбаев Н. Ә. Тарих толқынында.  – Алматы: «Атамұра», 1999. – 296 
б. 

2 . Тугжанов Г. Казахская литература. Т. 5. – М.0 1931. – 236 с. 
3. Мұқанұлы С. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. (Ұлтшылдық, байшылдық 

дәуірі). – Алматы, 1932. – 329 б. 
4. Сейфуллин С. Тар жол тайғақ кешу. – Алматы: «Жазушы», 1977.  – 392 б. 
5. Манаев Н. Шәңгерей. Өлеңдер жинағы. –  Алматы, 1934. – 79 б. 
6. ҚРОМА (Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Архиві), 1985 

қ., 1 т., 3 іс.  
7. ҚРОМА, 1985 қ., 1 т.,  6 іс. С.Аманжолов хаты. 
8. Антология казахской поэзии.  – М.: «Гослитиздат», 1958. – 861 с. 
9.  Ысмағұлов М. Ғұмар Қарашев. Қолжазба. Батыс Қазақстан облыстық 

тарихи – өлкетану мұражайы  (БҚОТӨМ). М.Ш. Ысмағұлов қоры. 
10.  Ысмағұлов М. Ғұмар Қараштың тәлім – тәрбиелік ой – пікірлері // 

Қазақстан мұғалімі. – 1959. – 21 – Май.  
11.  Зиманов С. Исмагулов М. Карашев Гумар. Философская энциклопедия. Т. 

2. – М.: «Советская энциклопедия», 1962. –  457 с. 
12. Байсалов С. Правовая основа первых колхозов Казахстана // Вестник АН 

КазССР.  –  1961. – № 2 (191). – С. 34-43.  
13.  Джаксалиев М. Экономические и социально-политические взгляды 

казахских общественных деятелей конца ХІХ – нач. ХХ вв. / Автореф.дис. ... канд. 
ист. наук. – М., 1973. – 30 с.  

14. Пахмурный П. Большевики Казахстана в революции 1905-1907 годов. –  
Алма-Ата, 1976. – 312 с. 

15. Сапаргалиев Г.С. Дюсенов М.С. Социологическая мысль в Казахстане в 
конце ХІХ начале ХХ вв.  – Алма-Ата, 1971. – 127 с. 

16. Магауин М. Поэты Казахстана. – Ленинград, 1978. – 220 с. 
17.  Нүрпейісов К. Алаш һәм Алашорда.  – Алматы:  «Ататек», 1995. – 256 

б. 
18. Ғұмар Қараш. Замана (Өлең, толғаулар, пәлсапалық ой-толғамдар, 

мақалалар) / Құрастырған Қ.Сыдиықов. – Алматы: «Ғылым», 1998. – 240 б.  
19. Қозыбаев М.Қ. Тарих зердесі. –  Алматы: Санат, 1998. – 206 б. 
20. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы: «Санат», 1995. – 368 б. 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

377 
 

21.  Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения 
Алаш.  – М.: «Россия молодая», 1994.  – 216 с. 

22.    Ахмедов Ғ.Алаш Алаш болғанда. –  Алматы: «Жалын», 1996, – 224 б. 
23. Әлихан Бөкейханов. Шығармалар. Құрастырып, кіріспесін және 

өмірбаяндық ғылыми мақаласын жазған М.Қойгелдиев. –  Алматы: «Қазақстан», 
1994. –  384 б. 

24. Тәж-Мұрат М. Ғұмар Қараш (Өмірі мен шығармашылығы.) – Ақтөбе: А-
Полиграфия ЖШС, 2004. – 384 б. 

25. Тәж-Мұрат М. Шәңгерей. (Жасампаздық өмірі.) – Алматы: «Өлке», 
1998. – 336 б. 

26.   Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары (1916-1920 
жж.). Тарихи очерк. – Орал: БҚМУ баспаханасы, 2000. – 144 б.  

27. Кенжалиев И. Ғұмар Қараш. – Орал: БҚМУ баспаханасы, 2004. –  136 б. 
28. Субханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары. Мазмұндалған 

библиографиялық көрсеткіш.  – Алматы: «Ғылым», 1999.  –  834 б. 
29. Рысбеков Т.З. Өскен өлке тарихы. – Орал, 1997. – 62 б. 

   30. Этюды  истории родного края. – Уральск,  2007. – 196 с. 
   31.  Өзбекұлы С. Арыстары алаштың. Тарихи очерктер. – Алматы: «Жеті 

жарғы», 1998. – 186 б. 
   

Боранбаева Б.С. 
ГУМАР КАРАШ –  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ АЛАШ: 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В статье на основе анализа обобщения ценных исторических сведений дается 

научная оценка роли Гумара Караша в деятельности движения Алаш. Автор статьи в 
качестве главной цели своего труда ставит задачу дать научную оценку вкладу 
Гумара Караша в дело борьбы за светлое будущее своего народа. Анализируя 
общественно- политический труд ученого, автор учитывает, что жизнь и 
деятельность жившего в конце ХІХ начале ХХ века Гумара Караша была тесно 
связана с движением Алаш и ее видными представителями. В статье даются 
подробные сведения о просветительской и джадистской деятельности Гумара 
Караша, о его работе в качестве казия в Оренбургском релегизном управлении и, 
самое главное, о вкладе ученого и политика в дело создания алашской автономии. 
Также в данном научном труде предлагается новое направление в исследование 
педагогических и философских мировоззрений Гумара Караша.   

Ключевые слова: движение Алаш, казахская интеллигенция, просвещение, 
газета «Казахстан», Букеевская Орда. 

 
Boranbayeba B.S. 

 THE ROLE AND PLACE OF GUMAR KARASH IN THEALASH 
MOVEMENT  

The article is based on historical data analyses of Gumar Karash and his influence 
on the political movement “Alash”.  The purpose of the paper is to analyze the impact of 
Gumar Karash on bright future for Kazakh people. Analyzing the social and political work 
of scientist, the author considers the life and activities of Gumar Karash, who lived at the 
end of nineteenth and the beginning of twentieth centuries and was closely related to the 
Alash movement and its representors. The article gives some facts about the enlightenment 
and jadidism service of Gumar Karash, his activity as a imam of the religious department of 
Orynbor, and his impact on organizing the Alash autonomy. Moreover, the paper provides a 
new direction in research of the pedagogical and philosophical view of Gumar Karash. 

Keywords: The Alash movement, the Kazakh intelligentsia, an enlightenment, 
“The Kazakhstan” newspaper, “The Right way” newspaper, The Bokei Horde. 
 



 
 
 
 

БҚМУ Хабаршы №3-2019ж. 

378 
 

ӘОЖ 94(574)  
Айдарова Ш.Ә. – тарих ғылымдарының кандидаты,  

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау Университеті 
Е-mail: aydarova.sholpan@mail.ru 

Тастаева Ж.К. – тарих ғылымдарының кандидаты,  
М.Өтемісов атындағы БҚМУ  

Е-mail: magistratura_phd@mail.ru 
  

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ҚОЖАЛАР ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада қазақ қоғамындағы әлеуметтік жіктелуде 
ақсүйектер тобын құрайтын қожалар туралы дерек көздері келтіріледі. 
Қожалардың субэтникалық топ ретінде, қазақ қоғамында атқарған ролі мен 
қызметі айтылады. Фактілік материалдарды талдау нәтижесінде қазақ 
даласындағы қожалардың ислам дінін таратудағы орны сипатталып, ашылған.  

Тірек сөздер: Мұхаммед пайғамбар, субэтникалық топ, қожа, сахаба, 
хазіретәлі, ишан, суфизм, вакфтық.  

 
Қазақ хандығының құрылу тарихында, қоғамда ислам дінінің біршама роль 

атқарып отырғандығын және мұсылман қауымына айналуымызда арабтардың 
миссионерлік қызметінінің болғандығы жазба деректерден белгілі. Қоғамдық еңбек 
бөлінісі мен қазақ қоғамының әлеуметтік–экономикалық жіктелу барысы қоғамдық 
міндеттерді жүзеге асырудағы одан әрі мамандандыруды туғызды және соның 
салдары ретінде номадтардың әлеуметтік қатынастары құрылымында ерекше 
институттардың қалыптасу үрдісіне әкеп соқты. Бұл орайда қазақ қоғамының 
әлеуметтік-экономикалық құрылымы мен әлеуметтік топтарға бөлінуі сәйкес 
келмеді, ал кейде бір-біріне тіпті қайшы келіп отырды. Адамның әлеуметтік 
мәртебесі әсте де барлық уақытта бірдей оның экономикалық әл ауқаттылығымен 
анықталған емес, ал соңғысы өз кезегінде, барлық уақытта бірдей оның биік 
мәртебесіне тәуелді бола бермейді. Қазақ қоғамының әлеуметтік бөлінуіне тән 
ерекшелік индивидтердің «ақсүйек» және «қарасүйек» дейтіндерге саралануы болды. 
Бірінші әлеуметтік топ оның әлеуметтік оқшаулығы және қоғамдық қатынастар 
құрылымындағы мәнінің зор болуы себепті сырттан ешкімді өткізбейтін 
индивидтердің мәртебесі жабық корпорациясы болды. Оған аристократиялық екі 
сословие - төрелер мен қожалар жатты [1, 198-199 б.].  

Көшпелілердің басқа бір таңдаулы тобы мұсылман діні қызметшілерінің 
сословиесі – мұрагерлік пұрсаттылықты пайдаланған, қазақ қоғамының рухани 
өмірінде маңызды рөл атқарған қожалар болды. Барлық салт-жора ғұрыптары–
сүндеттеу, үйлену тойы, жерлеу және ас беру қожалардың тікелей қатысуымен 
өткізілді. Оларды қожалар Құран оқып заңдастырып отырды [1, 200 б.].  

Субэтникалық топ ретінде қожалар Мұхаммед пайғамбардың және оның ең 
жақын серіктерінің ұрпағы,мұсылман дінін таратып, уағыздаушы ретінде саналған [2, 
47 б.].  Көкірегін Алла ислам үшін кең ашқан,Тәңірдің нұрына бөленген адам (көңілі 
нәр адаммен) бірдей ме? Біздің [Құран] Кітабымызды нұрымен жарылқап, 
ғалымдарға хатқа алуға үкім етті және жүректен орын берді,оларды [сахабаларды] 
барлық адамдардан, тіпті барлық мақұлықтан керемет те таңдаулы етті және олардың 
білімін керемет дәрежеге жеткізіп, өнегелі дана және көріпкел етті.  

Ислам дінін қабылдағанға дейін Орта Азияда алғашқы (фетишизм, магия, 
анимизм, тотемизм) сияқты діни сана формалары мен зороастризм, шаманизм, 
несториан, христиан діндері болды. VIII ғасырдың басында Орта Азия жеріне 
жасалған араб шапқыншылығы, Жетісу өңіріндегі тайпаларға ислам дінін 
қабылдатудағы араб жаулап алушысы Кутейбаның жорықтарынан мәлім. Аңыздарға 
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негізделген әңгімелерде исламның көшпелілердің ежелгі діндеріне қарсы күресі 
бейне тапқан.  

Алтын Орда аумағында ислам дінін қабылдау Берке хан мен Өзбек хан 
тұсында жүзеге асып, мешіт пен медреселердің салынуына ықпал етті. Өзбек ханның 
исламды қабылдауы туралы әңгімеде оның қасында мұсылманның болуының бір өзі 
ғана оның маңайындағы пұтқа табынатын сиқыршылардың керемет күшін сәтсіздікке 
үшыратқаны атап өтіледі. Мұсылманның еш нәрсе дарымайтын кереметін көрсету 
үшін пұтқа табынатын сиқыршылардың біреуі мен Баба Туклас (Баба Түкті Шашты 
Әзіз) әулиеге жанып тұрған пешке (танур) кіруге ұсынылған. Дінсіз сиқыршы әп 
сәтте жалын оранып жанып кетеді де, Баба Туклас танурдан аман сау шығыпты мыс. 
Хан бастаған жұрт осындай кереметті көзімен көргесін шейхтардың етегіне 
жармасып, бәрі мұсылман болыпты. Осы хандардың тұсында ислам дінінің 
кереметтерін уағыздаған миссионерлер діннің таралуына мұрындық болып, 
жергілікті тайпалардан қолдау тауып, мұсылман діні біртіндеп ақсүйектер арасында 
емес, көшпелілерге де кеңінен тарала бастайды.  

М.Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегінде де ислам ерекшеліктері 
айтылады. Ал деректерге жүгінсек, XV ғасырдың екінші жартысында Моғолстан 
халқы түгел мұсылман дінін қабылдаған. М.Хайдар Дулатидің ескерткішіндегі 
тастағы жазу *Лә илаһа илла Алла Мухаммадун расул Алла – Алладан басқа 
жаратушы жоқ,Мұхаммед оның елшісі * деген қасиетті жазулар бар екендігін 
саяхатқа барып,көзімен көріп келгендер растайды [3, 33 б.]. М.Хайдар Дулатидың 
Уағыз насихат жинағы үш бөлімнен тұрады. Біріншісі, Алла тағаланың жалғыз екені 
және оның ұлылығы, екіншісі, Мұхаммед пайғамбардың Алланың оған сәлемі болғай 
шариғат үкімдері және үшіншісі, негізінен тарихи оқиғаларды құрайды. Мұхаммед 
мүминдер көзінің нұры, жаратылыстың гүлзары, екі жаһанның тәжі секілді. Мына 
хадисте айтылғандай, Мен е лшілігім үшін ағайындарыма достық пен махаббаттан 
өзге еш нәрсе сұрамаймын дейді ұлы пайғамбар. Мұхаммедтің сенімді досы Әмір әл 
муминин Әбу Бәкір Сыддық кеңес әжмаһ негізінде халифа болып тағайындалады. 
Одан кейін ислам әлеміне үлкен қорған болған, әрі Құран сүрелерін жинақтауға көп 
еңбек сіңірген білімді,ғалым адам Омар ибн Хаттаб келеді. Омардан соң Алланың 
харуны деген атқа ие болған Осман ибн Аффан халифа болды. Төртінші болып 
Алланың арыстаны, пайғамбардың сүйіктісі атанған Хазірет Әли халифалыққа келді 
[3, 39 б.].  

Хазірет Әли бабамыз мұсылманның хас батыры,әскер қолбасшысы ғана емес 
өз заманының аса ірі ғұлама ғалымы болған. Ол араб әліпбиінің жетілуіне, түрлеуіне 
үлкен үлес қосқан, ғылым негіздерін толық меңгеріп, оның дамуына ықпал еткен 
үлкен тұлға. Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатиманың күйеуі Хазірет Әлидің 
ұлдарының бірі Имам Хусейннен Сейід ұрпақтары тарайды. Бұл ұрпақ өкілдері Иран 
және Үндістан жерін билеген делінеді Зафар Намаде. Қазақ жеріне келген қожалар 
жергілікті жұртпен араласып, әр тайпа руға тән қожалар пайда бола бастайды. Бірақ 
қожалар өз шыққан тегін, әдет ғұрпын сақтай отырып, негізгі мақсат Ислам дінін 
тарату, көркейту мақсатында, яғни миссионерлік жұмыс атқарған. Ислам дінінің 
кереметі Мұхаммед (с.ғ.с) сан түрлі халықты Хақ жолына түсіріп, рухани туыстыққа 
негіздеген адамдардың мүлде жаңа қауымдастығын қалыптастырды. Түрі мен түсіне, 
шыққан тегіне қарамай мұсылманның басын біріктірді. Әрине, тарихи оқиғаларды 
таразыласақ, ислам діні жергілікті тайпалардың тегеурінді қарсылығына ұшырағаны 
белгілі.  

IX ғасырдың басында арабтар қарлұқтарға қарсы шабуыл жасап, Құлан 
(қазіргі Луговой стансасы) қаласына жетеді. Осы жылдары арабтар Отырарға 
жорыққа шығып, қарлұқтар қолын қирата жеңді. Осыдан кейін Оңтүстік Қазақстан 
жерінің Қарлұқ қағанатына кіретін бір бөлігінде араб билігі орнайды [4, 52 б.].  

Мұсылман дінін күштеп тарату жолын ұстанған Құтайбаның әскері Бұхара 
қаласын үш рет алады. Бірақ қала әскер кеткен сайын қайта көтеріліп, төртінші 
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шабуылдан соң ғана жаңа дінге мойынсұнған. Сафиаддин Қойлақидың 
*Насабнамасында* Құтайбадан басқа Бағдат патшасы Ысқақ баб, Иран патшасы 
Әбджалил баб, Сирия патшасы Әбдірахим баб ибн Қараханның да ұлы жұртына 
Ислам дінін тарату үшін келгенін айтады. Қалың қолмен келген Әбдіжалил баб 
жергілікті халықтың кескілескен қарсылығына ұшырап, өзі қатты жарақаттанады. 
Сәтсіздіктің себебін терең түсінген Ысқақ баб інісін кері қайтарып алып,* дінді 
күшпен таратпаймыз* деген шешімге келеді. Өзі қамал салдырып Бабаата қаласында 
тұрады. Онда мешіт, медреселер сала бастайды. Ысқақ баб пен Әбдіжәлел баб 
Әбдірахман бабтан туады. Әбдірахман бабтың інісі Әбдірахым баб Түркістанға жетіп 
Богра хан атанады. Ислам дінін мемлекеттік дін еткен Қарахан мемлекетінің қағаны 
Сатук- Богра болады. 

 Тарихи зерттеу еңбектерінде Шыңғыс шапқыншылығы кезінде ислам дініне 
қысымшылықтардың болмағандығы, керісінше Алтын Орда мемлекеті, Моғолстан 
мемлекеті тұсында ислам дініне ерекше мән берілгендігі айтылады Қазақ хандығы 
кезінде де қазақ қоғамы бір -біріне қарама -қарсы негізгі әлеуметтік топтан 
ақсүйектер мен қарасүйектерден тұрды. Олардың экономикалық жағынан ғана емес, 
саяси және құқықтық белгілері жағынан айырмашылығы болды. Сұлтандар деп 
аталатын Шыңғыс ұрпақтары мен Мұхаммед пайғамбар жолын ұстаушылардың 
ұрпақтары деп саналатын қожалар ғана ақсүйектерге жататын еді. Қоғамның қалған 
топтары мен жіктерінің бәрі қарасүйек деп саналды. Қоғамның текті топтық белгілері 
бойынша бөлінуі мен осы белгілерімен құқықтарын айыру арқылы біріктіру 
принципі дәйекті түрде сақталды. Қазақ қоғамын әлеуметтік таптық топтарға бөлу 
негізіне әл ауқаттылық жағдайынан гөрі, әлеуметтік шығу тегі алынды [4, 100 б.]. 

 Мұхаммед ұрпақтары ретінде сейіт, шейх, қожа, әмір деген атпен діни 
бекзадалар сияқты жоғары тап болып отырды. Дін басылары ретінде танылған діндар 
халықтың шексіз құрметіне бөленіп, әміршілерге ықпалын жүргізіп отырған тұқым 
қуған дін басылары Мұхаммед ұрпақтары сейіттер мен қожалар және олармен бірге 
халифалар, міне әртүрлі әулиелердің ұрпақтары (шейхтар) орын алды. Дін 
басыларының және бүкіл дін қызметкерлерінің басында бір қожа кәлән «ұлы қожа» -
дін басыларының бақылап отыратын ең жоғарғы діни лауазым және суфизм 
орденінің басшысы ишан-накиб ( «накиб» сөзінің мағынасы саяси діни идеологиялық  
үдерістерде кең орын алған) және бас ишандардың бірі сүдірлер отырды [4, 47-48 б.].  

Қазақтың ру тайпалары, жүздері Хазірет Әли мен Фатимадан тараған атақты 
қыздарды, аналарды өздеріне пір тұтып құрметтеген. Ұлы Жүз Хазірет Сұлтан 
ұрпағы Нұрилла ананы, Орта жүз Бибі Гаухарды, Қаңлы, Қатаған тайпалары 
Әбдірахман бабтың қызы Айша Бибіні, Қоңыраттар Қожа Ахметтің қызы Гаухар 
ананы өздеріне пір тұтқан. Ислам дінінің аймақтарға таралуына көрнекті еңбек 
сіңірген және жүрген жерлерінде діни ағартушылық қызмет атқарған, Пайғамбардың 
с.ғ.с зиялы ұрпақтарын халық қожалар деп атап кеткен. Қожа деген сөз Аллах Жаноб 
Расулге (с.ғ.с.) рахмет қылсын, һәм береке берсін деген мағынадағы дұғаның 
қысқартылған түрі. “Домалақ ана” журналының № 5 санында (1999 жыл) көне 
түркілер билеуші хандарын Хуччо деп атағандығын келтіріледі. Хуччо атауы – 
қожайын, ақсүйек деген мағынаны білдіреді. Қазіргі қожа атауы осы Хуччо атауынан 
шығуы мүмкін деген дерек басылғанды [5, 147 б.]. Осы дерек шындыққа жанасатын 
сияқты. Бұған қосатын бір дерегім бар дейді автор. Түркістан қаласында Бұхарлық 
еврейлер тұрады. Олар көне түрік диалектісі – шағатай тілінде сөйлейді. Бұхар аты-
жөні көбіне арабша не өзбекше болып келеді. Бұның мәнісін Түркістанда етікші 
болып істейтін Апшерон еврейден сұрағанымызда ол кісі: Ертеде Орта Азия жерінде 
Құшан деген мемлекет болған. Оның халқы иудей дінін тұтынған екен. Бұқарлық 
еврейлер сол құшандықтардың жұрнағы болып шықты. Құшан атауы –ақсүйек 
немесе князь деген мағынаны білдіреді-дейді. Сол кезде «Түркістан строй» тресінің 
басқарушысы Ходжаевтан сұрағанда,оның қожа аталуы көне Кушан князьдарына 
байланысты екен. Өйткені, Ходжаев, Хушанов атты фамилиялар Хушан 
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князьдарының ұрпақтарына ғана тән. Олар Князь ұрпақтары болғандықтан қара 
жұмыстар атқармайды, ақсүйек ретінде, қараларға қыздарын бермейді. Ал мұндай 
жағдай тек мұсылман қожаларына тән боп келеді. Соған қарағанда князь ұрпақтары 
мен қожалар арасында бір ұқсастық бар сияқты [6, 15 б.].   

Мұнда шындыққа жанасатын мәселелер бар, оған дәлел ретінде вакфтық 
грамоталарда «шарик - парсыша дәл мағынасы -қатысушы, жолдас, серіктес» термині 
мен «қожа» термині қатар жүреді. П.П. Иванов бұл сөзді «қожадан (жерді) жалға 
алатын шаруалар» деп аударады. Қожалар өздерінің діни беделін сақтаудан гөрі 
меншік құқықтарымен көп жер учаскелерін иеленген деген тұжырым жасайды. 
Жергілікті мұсылман дінбасылары билік еткен вакфтық жерлерден басқа да олар 
сатып алу арқылы да, түрлі адамдар негізінен хандар тарапынан сыйға тарту арқылы 
да жиналған едәуір жер көлемін меншік иесі құқығымен иеленеді [6, 543-545 б.].  

Қожа ұрпақтары шыққан тегіне қарай бірнешеге бөлінеді. Соның бірі Сәйід 
қожалар. «Сәйід» деген сөз “үстем артық қожайын “ дегенді білдіреді. [Саййидтер] 
бар болмысымен осындай үлкен дәрежедегі, ләззатты сиынушылыққа берілген еді. 
Тыйым салынған сарайда бүршік бой көтеріп, таңдамалы сатыдағы Пайғамбар 
фирқасына [саййидтер] жетекшілік етіп еді. Барлық жаратылыс дәптерінің кіріспе 
мөрі болған,пайғамбарлықтың түпнұсқасына шарапатты нұсқау мен сенімді таңбасы 
болған осы саййидтер. 

Жалпы Сәйід әулетінің шығу тарихын үлкен екі салаға бөлуге болады. Арғы 
аталары Имам Хусейн болғанымен, бұлар бертін келе бір үйде бірнеше бала 
болғандықтан, әр тарапқа кеткен. Соның екі ағымы оңтүстікке қарай кеткен. 
Шежіреге жүгінсек, арғы аталары Имам Мұса әл Қазымнан екі бала болған. Бірінің 
аты Имам Әли әр Риза, екіншісінің аты Абдуллах әл Афзал. Адам баласында ерекше 
құпия күштер жеткілікті. Олардың бірі ашылса,бірі ашылмай жатады. Мысалы, неше 
түрлі ұшатын адамдар, емдеу қабілеттері бар ерекше кісілер, көріпкелдер басқа да 
ақылға сыймайтын құпия сырларға ие жандар көптеп кездеседі.  

Қ.Назымұлының авторлығымен жарық көрген «Кейбір адамдардың ерекше 
кереметтері, Дұға күшінің физиологиялық негіздері, Мұхаммед с.ғ.с пайғамбардың 
аманаты, Дәрі дәрмексіз емдеу жолдары, Құранның киелі сөздеріндегі физикалық 
құбылыстар, Дін және физика еңбектерінде адамдардың қабілеттері жөнінде 
жазылған. Қожалардың ислам дінін таратудағы қызметтерін М.Х.Дулатидің “Тарихи 
Рашиди”, “Хақ жолындағылар тарихы” еңбегінде баяндалады. Құдайдың сүйген құлы 
маулана оқымысты Қожа Ахмед, киелі, пәк жан, маулана Аршаддиннің үрпағы еді. 
Ол ірі қожалар ұрпағынан шыққан құрметті де қайырымды, өте тақуа адам болған. 
Бұл үлкен ғұлама туралы «Собрание восточных рукописей” деген еңбекте 
жазылған.Мәуләна Ахметтің Ысқақ Уәли деген баласынан Нұрилла есімді қыз бала 
дүниеге келеді. Бұл кісіні Домалақ ана деп атайды. Бұдан Жарықшақ, одан төрт ата 
Ұлы жүздер тарайды. Міне,осы Домалақ ана кезінде Мәуләнә Ахметтің қолында 
тәрбиеленген. Шыңғыс хан салты бойынша Қожа Хафиззаддинді шәһид еткен. Ал 
Маулана Шуджаддинді Қарақорымға жер аударады. Маулана сол жерде дүние 
салады.Қарақорымдағы бүлінщілік кезінде оның ұлы Луб және Катак қалаларына 
кетеді. Олар Турфан мен Хотан арасындағы Катак қаласында қадірлі, сыйлы 
адамдардың қатарында өмір сүреді.  

Солардың соңғысы білімді, ілімді шейх Жамаладдин еді. Ол Катак 
тұрғынларына қанша уағыз, өсиет айтып жөн сілтегенмен оған ешкім құлақ аспады. 
Ол соңғы уағызында Мен Алладан жарлық алдым және одан қашып құтылуыма 
рұқсат алдым, бүгін сіздермен қиямет күніне дейін қош айтысқалы тұрмын деп сөзін 
аяқтап жүріп кете барады. Азаншы шейх сөзіне толық сеніп, өзін серік етуді өтінеді. 
Қаладан үш фарсах жерге ұзаған кезде құптан намазы таяп қалған болатын, азаншы 
азан шақырайын деп мұнараға көтеріліп азан шақырғанда көктен қар секілді аппақ, 
бірақ құрғақ, қатты бір нәрсенің жауа бастағанын көреді. Ол біршама уақытқа 
созылады. Осылай жауған топырақ қаланы көміп тастайды. Мұны шейхқа 
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хабарлағанда, Құдайдың қарғысынан аулақ кетейік деп жүріп кетті. Ал Катак қаласы 
әлі күнге дейін құмның астында жатыр. Сонымен шейх Катактан Айкөлге келді. Ол 
Ақсумен жалғасып жатқан болатын. Тоғылық Темір Моғолстан ханы болғанда осы 
Ақсуда еді. Аң аулап жүргенде шейхты байлап матап хан алдына алып келеді. Ол бұл 
кезде иттеріне шошқа еттерін беріп отырған болатын ол шейхқа Сен бе әлде сенен 
мына ит жақсы ма дейді. Сонда шейх Егер мен иманды болсам, мен жақсымын, ал 
имансыз болсам менен мына ит артық деп жауап береді. Ханға бұл жауап қатты әсер 
етіп, қызметшілеріне ана тәжікті атқа мінгізіп алып келіңдер деп бұйырады. Моғол 
шейхтың алдына өз атын көлденең тартты. Шейх аттың ер тоқымына шошқа қаны 
тигенін көріп,оған мінбей жаяу баратынын айтып еді, қызметші атқа қон деп тұрып 
алды. Шейх амалсыздан иіліп тазарту үшін мәс жасап атқа мінді. Ханға келгенде 
адамды иттен артық ететін не нәрсе дегенде, Иман деп жауап беріп бүкіл 
мұсылмандықтың шарттарын түсіндіреді. Сонда хан мен хан болып тәуелсіздік 
алғанда сіз келіңіз мен исламды қабылдаймын дейді. Осы оқиғадан кейін шейх хал 
үстінде жатып, баласы маулана Аршаддаддинге болған оқиға жайлы әңгімелеп, 
сонымен бірге өсиет қалдырады. Мен бір түс көрген едім, түсімде бір шырақты 
жоғары көтеріп жүр екенмін. Оның нұры бүкіл Шығыс жақты жарқыратып тұр екен. 
Осыдан кейін Ақсуда Тоғылық Темір ханға кезіктім. Сол ханның уәдесі бар еді, ол 
мұсылман болса, бүкіл әлемді жарқыратады деп айтып кетеді. Маулана Аршаддадин 
әкесінің аманатын орындау үшін Ақсудан Моғолстанға сапар шегеді. Бұл кезде 
Тоғылық Темірханның беделі асқақтап тұрған болатын. Ханға кездесу үшін хан 
сарайына жақын жерге барып азан шақырады. Хан таңертеңгісін әндетіп айғайлаған 
дауыс мазамды алады деп, сарбаздарына ұстап әкелуді бұйырады. Ханның алдына 
әкелгенде бұрынғы әкесінің аманатын айтады. Маулана ханды ғұсыл дәрет жасатып, 
иман сөзін айтқызады. Хан мұсылман болып, енді дінді өрістету шараларына кіріседі. 
Кәпірлерге мұсылман дінінің кереметтілігін мойындатты. Содан кейін жүз алпыс 
мың адам иман келтіріп, шаштарын алды. Хан бірінші боп сүндетке отырғызылды. 
Осылайша ислам нұры имансыздықтың түнегіне жарық сәулесін шашты. Ол сәуле 
Шағатай шаңырағына жайылды [3, 35 б.].  Әрине мұсылман дінінің таралуы жөнінде 
бұл бір ғана мысал.  

Қожалардың атқарған миссиясына қарай “Хазірет”-құрметті, «Маулана»-
оқымысты, «ишан»-қадірлі, ғұлама, ілімді, «диуана»-ақылды, парасатты, «ахун»-
білімді, ғұлама, «сахаба»- жомарт, ақкөңіл, “баб-” Арыстан баб, Түмен баб осындағы 
баб сөзі діни дәреже ме,әлде лауазым ба –деген сұрақ туындайды. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с) заманында өмір сүріп,көзін көріп, қолдаушылар «сахабалар» деп аталады. 
Одан кейін сахабалардың көзін көргендер- «табиин»,ал табииндердің тағылымдарын 
алғандар, яғни үшінші ұрпақ –«таба а табиин» аталып, одан кейінгі төртінші ұрпақ – 
«бабтар» деп аталады. Жоғарыда аталған мәртебелі есімге ие болған Алланың хақ 
жолын ұстаушылардың негізгі қызметтері адамдардың көкірегіне имандылық 
сәулесін сеуіп, қасиетті исламды уағыздап тарату. 

Қожалар жергілікті халықтың сауатын ашуда біраз еңбектер жасап, мешіт, 
медреселер ашып, ағартушылық жұмыстармен айналысқан. Халық ол кісілерге 
құрметпен қарап, ұстаздығынан басқа жеке бастарының киелі қасиеттерін де бағалап, 
хазіретәлі, ишан, мақсұм деп сый сияпат көрсетіп отырған. Фольклоршы ғалым 
Ә.Диваев шежіресінде де сейіт қожалардың артықшылығы аталып өтуледі. 
Шыңғысхан шапқыншылығы тұсында Отырар шайқасы кезінде жергілікті елмен біте 
қайнасқан сейіт қожалар Отырарды қорғауға қатысады. Шыңғысхан сейіттерге 
қылышым жүрмейді – леп, олардың Отырарды тастап шығуын өтінеді. Ал Алланың 
аманатын арқалаған сейіттер ұрпағы,ел үшін «шахид» болуға дайын еді. Бұл деректе 
шындық бар десе де болады. IХ ғасырда Оңтүстік Қазақстандағы бірқатар қалаларға 
саяси ықпалын жүргізген Саманилер мемлекетін қараханилық мұсылман түріктерінің 
жаулап алып, басқаруын Орта Азия мен Қазақстанның халықтарына тікелей 
қатынасы болған ең елеулі тарихи оқиғаларға жатқызуға болады.  
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Көшпелі ақсүйектер арасына мұсылман дінінің енуі мен таралуы оның ең 
алдымен рухани өміріне,ғасырлар бойғы әдет-ғұрпы мен дәстүрлеріне айтарлықтай 
өзгерістер енгізді. Араб жазуына көшуіне байланысты VIII ғасырдан бастап ертедегі 
түрік әдеби тілінің ауызша және жазбаша дәстүрлері біртіндеп кейінгі қатарға 
ығыстырылып шығарылды. Х ғасырда құрылған құдіретті Қараханилер мемлекеті 
шеңберінде іс жалпы түрік тілінде, бірақ мемлекеттік құжаттарды жазу араб жазуы 
негізінде жүргізілді. Себебі Оңтүстік өңірде ең алғаш Х ғасырда түркі дәуірі тұсында 
мұсылман дінін қабылдаған Қарахан мұсылман мемлекетінің негізі қаланған 
болатын. Ал араб өркениеті оңтүстік аймақтарда дами түскені тарихымыздан белгілі 
[1, 581 б.].  Шығыстану ғылымында араб-мұсылман мәдениетінің гүлдену кезеңі 
«Мұсылман ренссансы» деп аталады. Мәселен академик Н.И. Конрад мұсылмандық 
ренессанстың бүкіләлемдік сипатын ашып береді. Тарихи ойдың шарықтау кезеңінде 
араб діни миссионерлерінің де атқарған ролі көп болды [7, 55 б.].   

Сонымен,  қорытындылай келе, қожалар көшпелі қоғамның рухани өмірінде 
өте үлкен рөл атқарды. Олар ислам дінін насихаттады, оның негізгі қағидаларын 
уағыздап түсіндірді. Қожалар ағартушылық қызмет те атқарды. Іс жүзінде барлық 
салттық жоралар — балаларды сүндетке отырғызу, неке қию, үйлену, қайтыс болған 
адамдарды жерлеу, аруақтарға арнап ас беру міндетті түрде солардың қатысуымен 
өткізілді. 

Қазақтар қожаларды әдетте Қазақстанның оңтүстігінен және Орта Азия 
қалаларынан шақыртатын. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салты жағдайында 
қазақтардың әрбір руында қожалардың 2—3 отбасы болатын. Олар хандардың, 
сұлтандардың және ықпалды билердің ауылдарында өздерінің жеке 
шаруашылығымен айналысып, емін-еркін жүріп жатты. Өте сирек жағдайда өз 
алдына жеке ауыл болып отырды. Қожалар бірте-бірте қазақ халқының өмір салтын 
қабылдай берді. Олар қазақтардың генетикалық шығу тегін, тұрмыс-тіршілігін, 
материалдық және рухани мәдениетін өте жақсы білді. Қожалар қатардағы 
қарапайым қазақтарға қыз бермейтін, некесін қидырмайтын десе де болатын. 

Патша үкіметі олардың Қазақстан аумағында емін-еркін көшіп-қонып 
жүруіне шек қою саясатын қолданды. Отаршыл әкімшілік оларды мұсылман 
елдерінің, соның ішінде, әсіресе Түркияның саясатын жүргізушілер деп ойлады. 
Ресей ислам дінін таратуда XVIII ғасырдың аяқ кезінен бастап қожаларға қарсы 
қысым жасап, Еділ татарларына едәуір қолдау көрсетуге көшті. Қожалар алым-салық 
төлеудің барлық түрінен босатылған болатын. Дәстүрлі билер соты оларға тән 
жазасын қолдануға рүқсат етпейтін. Қожалар қазақ халқының рухани мәдениетін 
дамытуда елеулі рөл атқарды.  

Бүгінде  қожалар – қазақ руларына сіңісіп кеткен топтың бірі. Олардың өз 
алдына көп шоғырланған территориясы Жаңақорған, Түркістан, Қызылорда мен 
Оңтүстік Қазақстан өңірлерімен бірге бүкіл Қазақстан территориясынан кемінде 1-2 
шаңырақ қожаларды да кездестіруге болады. Олар қазақ халқындағы үш жүзге 
жатпайтын субэтникалық топтың бірі. 
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Айдарова Ш.А., Тастаева Ж.К.  

ИСТОЧНИКИ О КОЖА В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
В данной статье приведены источники о сословии «кожа», составляющем 

аристократическую группу в социальной стратификации казахского общества. 
Рассматривается роль и деятельность «кожа» в казахском обществе в качестве 
субэтнической группы. На основе анализа фактического материала было раскрыто 
значение «кожа» в распространении ислама в казахской степи.  

Ключевые слова: пророк Мухаммед, субэтническая группа, кожа, сахаба, 
Хазыретали, ишан, суфизм, вакф.  

  
Aidarova SH.А., Tastayeva Zh.K.  

THE SOURCES OF KOZHA IN KAZAKH SOCIETY 
Annotation. This article contains information about social category named kozha. 

It is one of the titles of aristocracy stratification in Kazakh society. The role of kozha can be 
also categorized in subethnic groups. There was done analysis of the meaning of word 
kozha and it was figured out that they played big role in spreading the islamic belief in 
kazakh prairie. 

Key words: prophet Mohammad, subethnic groups, kozha, sahabah, Hazretali, 
eshon, sufism, waqf. 
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К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА КАЗАХОВ 
 

Аннотация. В статье дается описание форм обычного права казахов. 
Выделены особые характерные черты казахского обычного права. Дается 
определение термину «адат» как одной из форм идеологии казахского общества. 
Также охвачен один из важнейших источников казахского обычного права «ереже». 

Ключевые слова: казахи, обычное право, обычай, бии, закон, кочевое 
общество, правовые нормы. 

 
Казахское обычное право очень долго, в течение нескольких столетий, 

развивалось на базе отсталого, натурального, замкнутого хозяйства, при низком 
уровне культуры народа. Это наложило определенный отпечаток на отдельные 
правовые нормы обычного права. Не случайно почти до середины XIXв.  в 
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отдельных записях обычного права не встречаются нормы, регулирующие торгово-
денежные отношения; ведения судопроизводства не требовало никаких письменных 
доказательств. Обычаи кровной мести, самосуд над виновным, барымта и т.п. 
оставались в течение продолжительного времени важными способами 
восстановления нарушенного права. Все эти пережитки как проявление 
патриархальщины и культурной отсталости казахского общества допускались 
общими нормами обычного права [1]. 

Обычное право- совокупность юридических обычаев, санкционированных и 
гарантированных государственной властью, соблюдавшихся в принудительном 
порядке в целях сохранения существующих общественных отношений. Обычное 
право казахов обозначалось терминомәдетілі заң. Сложившись на протяжении 
длительного времени, оно было тесно переплетено со всей социально-экономической 
и политической жизнь кочевого общества. 

Для казахского обычного права характерны следующие особые черты: 
- Консерватизм, выражавшийся в закреплении многих патриархальных, 

родовых обычаев, правил (например, обязательства о взаимопомощи сородичей); 
- Наличие множества пережиточных правил и институтов (обычай кровной 

мести, самосуд, узаконение института барымты); 
- Слабое разграничение понятия уголовного преступления и гражданского 

правонарушения; 
- Отсутствие понятия институтов политических преступлений (измена стране, 

дезертирство с поля боя, неподчинение военачальникам); 
- Отсутствие права частной собственности на землю (пастбища); правовое 

равенство общинников сочеталось с предусмотрением привилегий для аристократии 
(султанов, ходжей, биев); 

- Сравнительная гуманность мер наказания за нарушение права частной 
собственности и преступлений против органов управления; 

- Партикуляризм обычного права [2]. 
Казахское обычно право состоит из следующих трех источников: обычай 

(«әдет» или «заң»); практика суда биев («бидің билігі»); положение съезда биев 
(«ереже»). 

Несмотря на то, что казахи признавали себя мусульманами, шариат не всегда 
играл большой роли в правовой системе. Этому способствовала принадлежность 
степняков к ханифистскому толку суннизма, признающему самостоятельное 
значение обычного права там, где экономические и социальные отношения не 
соответствовали нормам шариата [3]. 

Главным источником казахского обычного права являетсявеками, 
создававшийся и совершенствовавшийся устный обычай – адат. Термин «адат» у 
восточных народов употребляется для обозначения обычаев или правил поведения, 
соблюдающихся в обществе в силу установившейся традиции. 

Среди ученых нет единого мнения по поводу происхождения этого термина. 
Общеизвестно, что «адат» - слово арабского происхождения, означающее «обычай». 
Но этим семантика его не исчерпывается. Чаще всего в научной литературе слово 
«адат» употребляется для обозначения совокупности обычно-правовых норм. В 
Большой Советской Энциклопедии «адат» определяется следующим образом: 
«Адат - обычное право у народов, среди которых распространен ислам. Адат 
противопоставляется шариату - религиозному мусульманскому праву, имеющему 
источником Коран». 

Однако слово «адат» не тождественно обычному праву. Под «адатом» 
следует понимать вообще обычай народа, т.е. значение термина «адат» шире, чем 
обычное право, которое является совокупностью юридических обычаев. На этот факт 
указывали исследователи обычного права еще в конце XIXв. Например, Н.Торнауов 
своей книге «Особенности мусульманского права» писал, что у арабов для 
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выражения юридического обычая, как источника права, употребляется слово «урф». 
Однако для выражения произвольного законодательства «на арабском языке не 
имеется юридического термина, слово же урф, или адат, значит обычай» [4]. 

  У казахов термин «адат» употребляется для обозначения обычая, привычки, 
причем не делается разграничения между правовым и неправовым обычаем. В 
казахском языке употребляется и другой термин, более соответствующий точному 
смыслу обычного права - «заң». Однако под этим термином подразумевается не 
только обычное право, но и закон [5]. 

В дальнейшемв своей статье мы будем придерживаться принятого в 
специальной литературе словоупотребления термина «адат» - как обозначения 
совокупности обычно - правовых норм. 

Казахское обычное право («адат») как одна из форм идеологической части 
надстройки также создавалось на базе своего экономического базиса и развивалось, 
изменялось в соответствии с развитием и изменением своего базиса. Базис казахского 
феодального общества, развивавшийся при сохранении значительных пережитков 
патриархально-родовых отношений, породил соответствующие себе правовые 
взгляды и правовые учреждения. Казахское обычное право представляло собой по 
своей сущности феодальное право, а по своей форме - патриархально-феодальное. 
Казахское обычное право, как часть феодальной надстройки служило исключительно 
интересам класса феодалов-баев, в ущерб интересамфеодально-зависимых и других 
угнетенных слоев общества [1, с. 228-229]. 

Нормы обычаев и обычно- правовые нормы у казахов не всегда имеют четкие 
границы. Они могут быть обозначены во многом условно, в ходе аналитической 
деятельности. Иначе и не могло быть, поскольку обычное право постоянно черпало 
регулятивное содержание и обогащалось за счет норм обычаев, происходило как бы 
непрерывное «переливание» обычаев в обычно-правовые нормы. В казахском 
обществе не было особого термина для обозначения класса обычно- правовых норм, 
связанных с управленческой деятельностью, исполнение которых по ходатайству 
сторон могло привести к вмешательству государственных или ассоциированных 
органов в классовом обществе. 

Употреблялись единые для обычаев и обычно-правовых норм выражения и 
термины: «ескі әдет», «әдет ғурып», «ата-баба салты» (древние, давние обычаи, 
традиции, обычай предков). Вместе с тем, когда необходимо было подчеркнуть 
важное значение норм, употреблялись другие термины: «жора», «жарғы», «жол», 
«жоба», что можно перевести как «правило», «установление», «раз испытанный 
путь», «правила-ориентиры». Иногда эти термины употреблялись в парном 
сочетании: «жол-жора», «жол-жоба». Но, термин «жарғы» не связывалис другими 
понятиями. По- видимому, под «жарғы» подразумевались высшие формы норм, 
установленные или санкционированные верховной властью в государстве. Можно с 
уверенностью сказать: во всех проанализированных случаях словоупотребления 
имелись в виду обычно-правовые правила [6]. 

Одним изважных источников казахского обычного права является «ереже» - 
малые кодексы обычно-правовых норм [6, с. 29]. 

Некоторые сложные, затрагивающие интересы разных объединений, дела 
рассматривались не одним бием, а коллективом судей. Коллегиальный суд, 
состоящий из пяти – шести биев, назывался жүгініс, а съезд десяти – двадцати биев – 
кеңес. Прежде, чем приступить к рассмотрению дел, бии договаривались об общих 
нормах права, которыми они будут руководствоваться. Эти положения назывались 
ереже и в большинстве случаев не записывались [3, с. 113]. 

Они созывались по мере необходимости для рассмотрения значительных и 
наиболее сложных дел между волостями под надзором царского чиновника - 
уездного начальника, а также конфликтов между волостями разных уездов под 
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надзором чиновника областного правления. В чрезвычайном съезде принимали 
участие все знатные бии, аулы и волости которых были вовлечены в спорные дела. 

Работа съезда, на рассмотрение которого, как правило, передавались сотни 
разных дел, начиналась с составления ереже – как бы малого кодекса обычно-
правовых норм, на основании которых будут решаться дела. С одобрения ведущих 
биев, прибывших на съезд из разных родовых коллективов и волостей, уездный 
начальник назначил, Толе бия – главного бия съезда, которому поручалось 
возглавить комиссию по составлению ереже. Это была подлиннотворческая работа. 
Исходя из определявших неписанных принципов и отдельных «древних уложений» и 
прецедентных судебных решений она должна была в письменной форме 
сформировать конкретные нормативные правила, имеющие силу закона на данном 
чрезвычайном съезде биев. Все бии, рассматривавшие взаимные споры и претензии в 
рамках данного съезда, обязаны были руководствоваться только этим «малым 
кодексом» норм обычного права. 

Составление ереже обеспечивалось: приведение в систему обычно-правовых 
норм; введение необходимых изменений в некоторые обычно -правовые нормы в 
соответствии с новыми условиями и политикой официальных органов правительства; 
разработка, согласно общим принципам казахского обычногоправа, в случае 
необходимости отдельных норм, регулирующих новые сферы общественных 
отношений в аулах; единообразие применения обычно-правовых норм. 

Ереже, в составлении которых участвовали уважаемые, известные во всем 
жузе или уезде знатоки обычного права казахов, имели прецедентное значение. 
Одним из таких источником было ереже, составленное под старшинством Абая 
Кунанбаева на берегу Черного озера в 1885 г. 

Ереже – письменные источники казахского обычного права второй 
половиныXIX и началаXXв. Несмотря на позднюю запись, в которой отразились и 
новые пласты обычно-правовой системы, они представляют собой ценнейшие 
нормативные материалы для изучения более ранних правовых явлений в казахском 
обществе [5, с. 29,30]. 

Ереже служило по существу руководством не столько для биев данного 
Чрезвычайного съезда, сколько руководством для единоличных судов биев, для 
волостных съездов биев при разрешении ими уголовных и гражданских дел. Ереже 
по истечении некоторого времени фактически становилось постоянно действующим 
законом. 

Ереже – не только источник права во второй половины XIXи начала XXв., оно 
было источником более раннего периода. Составление ереже практиковалось еще 
при хане Тауке. Ереже носило характер «соглашения» между биями на их съезде для 
разрешения наиболее сложных дел [1, с. 236]. 

Один из значительных источников казахского обычного права является 
судебный прецедент («бидің билігі»). По которому все спорные вопросы, требующие 
судебного разбирательства, производились преимущественно биями, как главными 
представителями народного права. Решения бийского суда основывались, прежде 
всего, на народных юридических обычаях. Знаниябия, удостаивались выходцы из 
народа отличавшиеся честностью, справедливостью, ораторским искусством, 
знанием обычаев. Решения по спорным вопросам наиболее авторитетных и 
прославленных биев запоминались и передавались из уст в уста [6, с. 63]. 

Практика суда биев дополняла и уточняла нормы обычного права, и являлась 
важным формообразующим источником права, но эта практика суда биевдо XIXв. 
нигде не оформлялась в письменной форме, что открывало широкие возможности 
для любых решений в правоприменительной практике. Бии ссылались на авторитет 
известных своих предшественников вплоть до легендарного Майкы-бия [2, с. 66]. 

Одно из условий плодотворного и активного изучения всего комплекса 
проблем - достоверное и глубокое знание источников обычного права. Поэтому 
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хотелось бы особо остановиться на вопросах истории официальных сборников и 
записей норм обычного права казахов. 

Известно, что существовал обычно-правовой сборник «Жеті-Жарғы», 
составленный Тауке ханом при активном участии знаменитых в то время биев из 
трех жузов вблизи г.Туркестана в конце XVII - началеXVIIIв. (в русских источниках 
именуется Уложением Тауке хана). 

В письменном памятнике народностей Среднеазиатского Востока XIII в., - 
«Кодекс Куманикус» слово jarsu обозначает решение, суждение, приказ, суд. А.К 
Аренде в своей книге «Материалы по истории киргизов и Киргизии» указывает, что 
слово «йаргу» в монгольско-татарском наречии означает суд и следствие по 
обычному праву и йасе. В словаре В.В Радлова «Древнетюркские наречия»: йаргу – 
йаргы, жарғы - решение, судебное решение, процесс тяжба, суд, судебный приговор, 
юридическое право, приказание [7, с. 214]. 

Трудно сказать что-либо определенное об источниках «Уложения хана 
Тауке»; некоторые ученые ищут их в Ясе Чингиз-хана, другие говорят о полной 
независимости «Жеты-Жаргы» от Ясы. Поскольку Яса представляла собой продукт 
обычного права, то, естественно, что его традиционные нормы, вошедшие в свое 
время в состав Ясы и не потерявшие своего значения в условиях казахского общества 
конца XVIII в., были учтены составителями «Жеты-Жаргы», но в соответствии с 
требованиями своего времени. Очевидно, в качестве основного источника «Жеты-
Жаргы», скорее всего, следует рассматривать старое обычное право казахов, а также 
неписаные законоположения казахских ханов, предшественников Тауке [8, с. 425]. 

Все говорят о том, что Уложение Тауке хана имело рукописные формы. 
Принятое с большим трудом и в результате многоразовых представительных 
совещаний, оно могло быть только устнойдекларацией. В пользу этого 
предположения говорит и тот факт, что этот сборник правовых норм подлежал 
распространению и исполнению на территории всех трех жузов. Рукописное 
оформление Уложенияне представляло особой трудности - среди участников 
совещаний было немало образованных, владевших арабской письменностью людей. 
К сожалению, до сих пор рукописного варианта «Жеті-Жарғы» не удалось 
обнаружить. 

До нас дошли лишь отдельные отрывки - нормы Уложения Тауке хана, 
записанные русскими учеными и путешественниками [5, с. 27-28]. 

Наиболее ранними являются записи К.Шукуралиева, Т.Спасского, 
побывавшие в казахской степи в начале XIX в., со слов местных биев записали ряд 
норм, входивших в Уложение Тауке хана. Полный текст приведен у С.Г. 
Кляшторного и Т.И. Султанова «Казахстан Летопись трех тысячелетий» [9]. 
Определенные сведения о реформаторской деятельности Тауке хана в области 
обычного права содержатся в труде русского путешественника - поручика 
Г.Гавердовского «Обозрение киргиз-кайсацких орд и степей». Более подробно о 
«Жеті-Жарғы» говорится в труде «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких 
орд и степей» крупного ученого- востоковеда А.И. Левшина [10]. Однако в них 
нормы этого уложения не выделены из общей системы обычного права. Имеются 
основания полагать, что «Жеті-Жарғы» знали некоторые видные знатоки обычно-
правовых норм, жившие в конце XIX – начале XX в. Об этом писали такие известные 
деятели Казахстана, как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев. По их мнению, 
подлинными биями – знатоками обычного права казахов - могут считаться те, 
которые знают «Жеті-Жарғы» Тауке хана. К началу XXв. таких людей осталось 
совсем немного. 

О том, что были рукописные варианты «Жеті-Жарғы» говорит следующий 
факт в 1961-1963гг. крупнейшему исследователю истории государства и права 
Казахстана академику НАН РК С.З. Зиманову удалось разыскать и приобрести часть 
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рукописного материала известного бия Среднего жуза Е.Саккулака, жившего в XIX 
в. Среди рукописного материала оказались отдельные выписки из «Жеті-Жарғы». 

Представляют перспективными поиски «Жеті-Жарғы» в арабских, 
персидских, турецких и китайских источниках. Сегодня трудно найти новые его 
следы на территории Казахстана, хотя и это не исключено. Дело в том, что рукописи 
ряда лиц, считавшихся собирателями письменных документов и материалов старины, 
по тем или иным причинам не сохранились, частью утеряны их наследниками [7, с. 
213]. 

Вместе с тем современная историческая и правовая науки сделали несколько 
больших шагов вперед в изучении обычного права казахов, к которому и относится 
изучаемый вопрос. Большое количество статей, монографий, диссертаций на тему 
«Жеті-жарғы» приблизили нас к неизмеримо большему пониманию проблемы, чем 
это было сто или даже двадцать лет назад. Наряду с широко известными и ставшими 
уже классикой работами Т.М. Культелеева «Уголовное право казахов» и Фукса 
«Обычное право казахов в XVIII  первой половине XIX  века» [4], появились новые, 
фундаментальные исследования, в частности работы Ж.О. Артыкбаева, среди 
которых прямое отношение к нашей теме имеет обширное учебное пособие «Жеті-
жарғы», изданное в 2005 году [11] Четвертый том энциклопедии «Қазақтың Ата 
Зандары” в 10 томах является настольной книгой для интересующихся нашей темой 
и историей государства и права Казахстана в целом. 

Не исследованным остаются и установления Касым хана (1510-1520 гг.) и 
Есим хана (1598-1628гг.), вошедшие в историю под названиями: «Қасым ханның 
қасқа жолы» и «Есім ханнның ескі жолы». Судьи-бии в XVIII иXIX вв. нередко 
ссылались на эти установления как на авторитетные источники обычно-правовых 
норм. По отдельным судебным решениям в какой – то мере можно судить в самом 
общем плане об их характере. Однако в руках исследователей пока нет более или 
менее достоверных данных о нормативном содержании этих установлений [4, с. 28-
29], но в четвертом томе энциклопедии «Қазақтың Ата Зандары» имеется рукопись 
Саққұлақұлы Ералы «Есім ханның ескі жолы», состоящая из 130 статей, из них 
первые 4 статей посвящены закону Есим хана [12]. 

Таким образом, казахскоеобычное право казахов состояло из 3 источников: 
обычай («әдет»  или «заң»); практика суда биев («бидің билігі»); положение съезда 
биев («ереже»), каждый из которых играл важную роль в жизни казахского 
общества. На основе этих источников были сформированы первые законы казахской 
степи : «Светлый  путь  Касым  хана», «Исконный путь Есим  хана», «Жеты-Жаргы» 
Тауке хана, регулирующие межличностные, межродовые и межклановые отношений 
внутри казахского государства.  
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Серикова Л.С., Бижанова А.Е. 
ҚАЗАҚТАРДЫҢ ӘДЕТ-ҒҰРЫП ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫНА 

Мақалада қазақтардың әдет-ғұрып құқығының түрлері сипатталған. Қазақтың 
әдет-ғұрып құқығының ерекше сипаттамалары көрсетілген. «Адат» термині қазақ 
қоғамының идеологиясының бір түрі ретінде анықталған. Сондай-ақ, қазақтың әдет-
ғұрып құқығының маңызды «қайнаркөздері» де қарастырылған. 

Тірек сөздер: қазақтар, әдет-ғұрып құқығы, әдет-ғұрып, жағымсыздық, заң, 
көшпелі қоғам, құқықтық нормалар. 

 
Serikova L.S., Bizhanova A.E. 

ON THE HISTORY OF THE EMERGENCE OF CUSTOMARY LAW OF THE 
KAZAKHS 

The article describes the forms of customary law of the Kazakhs. The special 
characteristic features of Kazakh customary law are highlighted. The term “Adat” is 
defined as one of the forms of ideology of the Kazakh society. One of the most important 
sources of Kazakh customary law “heresy” is also covered. 

Key words: Kazakhs, customary law, custom, bias, law, nomadic society, legal 
norms. 
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ПТИЦЫ БОТАНИКО-ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА 
«МИРГОРОДСКИЙ» БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО  

 
Аннотация. В статье рассмотрена орнитофауна Миргородского ботанико-

зоологического заказника.  Проведен биотопический анализ. Составлен анализ по 
семействам. Рассмотрены виды птиц, внесенные в Красную книгу Казахстана и 
МСОП. Даны практические рекомендации по сохранения редких видов. 

Ключевые слова: орнитофауна, меловые ландшафты, биотопы, склерофилы, 
Красная Книга, Миргородский ботанико-зоологический заказник, Западно-
Казахстанская область. 

 
Мозаичность ландшафта Западно-Казахстанской области способствует 

богатству видового состава птиц. За более чем 250 летнюю историю изучения 
орнитофауны региона, было зарегистрировано около 350 видов птиц. Как известно, 
видовой состав подвержен флуктуациям как естественного происхождения, так и 
вызванный перманентными антропогенными факторами.  Но мы хотели бы 
упомянуть еще один фактор – это “молодость” Западно-Казахстанской области в 
геологическом плане. Некогда, территория ЗКО представляла собой дно 
Хвалынского моря, отступившего всего где-то 10-15 тыс. лет назад [1]. Поэтому 
формирование авиафаунистического комплекса все еще продолжается. В связи с 
этим, изучение орнитофауны области, особенно интразональных ландшафтов, 
является первоочередной задачей по ревизии фауны в целом, вызванной   
необходимостью по сохранению биоразнообразия и защитой редких и исчезающих 
видов. 

Одним из уникальных интразональных ландшафтов в Западно-Казахстанской 
области являются меловые горы Актау.  Меловые горы (останцы) расположены в 
северо- восточной части области на территории Миргородского ботанико-
зоологического заказника (рисунок 1).  

Меловой массив Утва-Актау представляет собой плато, сложенное 
верхнемеловыми отложениями чистого мела, мергеля и известняков, расчлененное 
балками, лощинами, оврагами на отдельные блоки, трапецеидальные и конусовидные 
холмы-сопки, придающие местности неповторимый облик. 

Государственный ботанико-зоологический заказник местного значения 
«Миргородский» организован решением исполкома Уральского областного Совета 
народных депутатов № 507 от 26 августа 1983 года. Заказник «Миргородский», 
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площадью 3950 га, располагается   на территории Бурлинского и Шынгырлауского 
районов Западно-Казахстанской области. Его уникальность заключается в меловых 
останцах, которые создают отличные условия для гнездования ряда хищных птиц и 
склерофилов. Между горами расположена комплексная степь, реликтовые осиновые 
колки и родник. Все эти факты способствуют высокому видовому разнообразию птиц 
[1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема государственного ботанико-зоологического 
заказника местного значения «Миргородский» с указанием инфраструктуры  

(масштаб 1:200 000) 
 

Для изучения орнитофауны государственного ботанико-зоологического 
заказника «Миргородский» нами, в 2019 году были организованны ряд экспедиций, в 
ходе которых проводилась ревизия авифауны, подсчет редких видов и картирование 
мест гнездования. 

Орнитофауна государственного природного заказника «Миргородский», по 
литературным данным и полевым исследованиям, включает не менее 90 видов 
(таблица 1). По нашим оценкам, в заказнике, встречается не менее 100 видов птиц, 
поскольку долговременных стационарных исследований, особенно в период пролета, 
здесь не проводилось. В Западно-Казахстанской области, по различным данным, 
зарегистрировано 300 -350 видов птиц. То есть в заказнике «Миргородском» 
отмечено до 30% от авифауны области. Систематика птиц приведена по Коблик Е.А., 
Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР [2]. 
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Таблица 1 – Орнитофауна государственного природного заказника «Миргородский» 
№ 
п/п 

Вид Характер 
пребывания 

    

май, 
2019 

август, 
2019 

по 
Березовикову 

Н.Н. и др, 
1995 [3] 

по 
Петренко 
А.З. и др., 
1998 [1] 

1. Серая 
куропатка 

Perdix perdix 

гн.. зим., 
оседл. 

 + +  

2. Перепел 
Coturnix 
coturnix 

гн   +  

3. Серый гусь 
Anser anser 

гн    + 

4. Огарь 
Tadorna 

ferruginea 

гн. +  +  

5. Серая утка 
Anas strepera 

гн.    + 

6. Кряква 
Anas 

platyrhynchos 

гн.   + + 

7. Чирок-
трескунок 

Anas 
querquedula 

гн. +  +  

8. Серая цапля 
Ardea cinerea 

гн.    + 

9. Чомга 
Podiceps 
cristatus 

гн. +    

10. Пустельга 
Falco 

tinnunculus 

гн. + + + + 

11. Кобчик 
Falco 

vespertinus 

гн +   + 

12. Чеглок 
Falco subbuteo 

коч. гн + + + + 

13. Чёрный 
коршун Milvus 

migrans 

коч., возм. 
гн. 

+ +   

14. Чёрный гриф           
Aegypius 
monachus 

коч. +    

15. Болотный лунь  
Circus 

aeruginosus 

вер. гн.  +  + 

16. Полевой лунь 
Circus cyaneus 

 
 

прол.    + 
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17. Степной лунь 
Circus 

macrourus 

прол.  + +  

18. Луговой лунь 
Circus pygargus 

вер. гн.  + +  

19. Перепелятник 
Accipiter nisus 

коч.  +   

20. Курганник 
Buteo rufinus 

гн. + + +  

21. Степной орёл 
Aquila 

nipalensis 

гн. + + +  

22. Могильник  
Aquila heliaca 

коч. гн. + +   

23. Журавль-
красавка 

гн. +  + + 

24. Лысуха 
Fulica atra 

гн. +    

25. Дрофа 
Otis tarda 

гн.   + + 

26. Стрепет 
Tetrax tetrax 

гн. +  +  

27. Чибис 
Vanellus 
vanellus 

гн.    + 

28. Малый зуёк 
Charadrius 

dubius 

гн.   + + 

29. Травник 
Tringa totanus 

гн.   +  

30. Черныш 
Tringa 

ochropus 

гн.   +  

31. Большой 
кроншнеп 
Numenius 
arquata 

гн.   +  

32. Грязовик 
Limicola 

falcinellus 

гн.    + 

33. Сизая чайка 
Larus canus 

гн.    + 

34. Белокрылая 
крачка 

Chlidonias 
leucopterus 

гн.    + 

35. Малая крачка 
Sterna albifrons 

 

гн    + 

36. Сизый голубь 
Columba livia 

 

гн.   + + 
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37. Вяхирь 
Columba 
palumbus 

гн. +  + + 

38. Горлица 
Streptopelia 

turtur 

гн.   + + 

39. Кукушка 
Cuculus 
canorus 

гн.    + 

40. Филин 
Bubo bubo 

гн. + + +  

41. Ушастая сова 
Asio otus 

гн.    + 

42. Козодой 
Caprimulgus 

europaeus 

вер. гн.  +   

43. Чёрный стриж 
Apus apus 

гн.  + + + 

44. Сизоворонка 
Coracias 
garrulus 

гн.  +  + 

45. Золотистая 
щурка 

Merops apiaster 

гн.   + + 

46. Удод 
Upupa epops 

вер. гн. + + + + 

47. Белоспинный 
дятел 

Dendrocopos 
leucotos 

вер.гн    + 

48. Большой 
пёстрый дятел 
Dendrocopos 

major 

гн. +   + 

49. Степной 
жаворонок 

Melanocorypha 
calandra 

вер. гн. + + +  

50. Белокрылый 
жаворонок 

Melanocorypha 
leucoptera 

вер. гн. + + +  

51. Серый 
жаворонок 
Calandrella 

rufescens 

гн.   +  

52. Белогорлый 
рогатый 

жаворонок 
Eremophila 

alpestris brandti 
 

вер. гн. + + +  
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53. Хохлатый 
жаворонок 

Galerida 
cristata 

коч., возм. 
гн. 

 +   

54. Полевой 
жаворонок 

Alauda arvensis 

вер. гн.  + +  

55. Береговушка 
Riparia riparia 

гн. +  + + 

56. Деревенская 
ласточка 

Hirundo rustica 

вер. гн.  +  + 

57. Полевой конёк 
Anthus 

campestris 

вер. гн.  + +  

58. Жёлтая 
трясогузка 

Motacilla flava 

вер. гн.  + + + 

59. Белая 
трясогузка 

Motacilla alba 

коч., возм. 
гн. 

 +  + 

60. Рябинник 
Turdus pilaris 

прол    + 

61. Горихвостка-
лысушка 

Phoenicurus 
phoenicurus 

прол. +    

62. Зарянка 
Erithacus 
rubecula 

прол.    + 

63. Варакушка 
Luscinia svecica 

вер. гн. + +  + 

64. Луговой чекан 
Saxicola 
rubetra 

вер. гн. + +   

65. Азиатский 
черноголовый 

чекан 
Saxicola 
maurus 

вер. гн.  +   

66. Обыкновенная 
каменка 
Oenanthe 
oenanthe 

вер. гн. + + +  

67. Каменка-
плешанка 
Oenanthe 

pleschanca 

гн. + + +  

68. Каменка-
плясунья 
Oenanthe 
isabellina 

вер. гн. + + +  
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69. Серая 
мухоловка 
Muscicapa 

striata 

прол.  +   

70. Мухоловка-
пеструшка 
Ficedula 

hypoleuca 

прол.  +   

71. Речной сверчок 
Locustella 
fluviatilis 

гн    + 

72. Северная 
бормотушка 

Hippolais 
caligata 

вер. гн.  +   

73. Серая славка 
Sylvia 

communis 

гн.   + + 

74. Северная 
бормотушка 

Iduna caligata 

гн.   +  

75. Ремез 
Remiz 

pendulinus 

гн    + 

76. Большая 
синица 

Parus major 

гн    + 

77. Обыкновенный 
жулан 

Lanius collurio 

гн.  +   

78. Сорока 
Pica pica 

гн., зим., 
оседл. 

+ + +  

79. Галка 
Corvus 

monedula 

гн., зим., 
оседл. 

+   + 

80. Грач 
Corvus 

frugilegus 

гн. +   + 

81. Серая ворона 
Corvus cornix 

 

гн. + + + + 

82. Розовый 
скворец 

Pastor roseus 

   +  

83. Скворец 
Sturnus vulgaris 

 

гн.   + + 

84. Домовый 
воробей 
Passer 

domesticus 
 

гн.   +  
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85. Полевой 
воробей 
Passer 

montanus 

вер. гн. + + +  

86. Обыкновенная 
овсянка 

Emberiza 
citrinella 

вер. гн    + 

87. Горная чечетка 
Acanthis 

flavirostris 

гн.  + +  

88. Обыкновенная 
чечевица 

Carpodacus 
erythrinus 

вер. гн. + +   

89. Садовая 
овсянка 

Emberiza 
hortulana 

гн.  + +  

90. Желчная 
овсянка 

Granativora 
bruniceps 

вер. гн.  + +  

Итого видов, по 
точкам: 

гн.-79 41 33   

 
Орнитофауна государственного природного заказника «Миргородский» 

представлена 90 видами птиц, которые относятся к 34 семействам: 
1. Семейство Фазановые Phasianidae. – 2 вида; 
2. Семейство Утиные Anatidae. – 5 видов; 
3. Семейство Цаплевые Ardeidae. – 1 вид; 
4. Семейство Поганковые Podicipedidae. – 1 вид; 
5. Семейство Соколиные Falconidae. – 3 вида; 
6. Семейство Ястребиные Accipitridae. – 10 видов; 
7.  Семейство Журавлиные Gruidae. – 1 вид; 
8. Семейство Пастушковые Rallidae. –1 вид; 
8. Семейство Дрофиные Otididae. – 2 вида; 
9.  Семейство Ржанковые Charadriidae. – 2 вида; 
10. Семейство Бекасовые Scolopacidae. – 4 вида; 
11. Семейство Чайковые Laridae. – 3 вида; 
12. Семейство Голубиные Columbidae. – 3 вида; 
13. Семейство Кукушковые Cuculidae. – 1 вид; 
14. Семейство Совиные Strigidae. – 2 вида; 
15. Семейство Козодоевые Caprimulgidae. – 1 вид;  
16. Семейство Стрижиные Apodidae. – 1 вид; 
17. Семейство Сизоворонковые Coraciidae. – 1 вид; 
18. Семейство Щурковые Meropidae. – 1 вид; 
19. Семейство Удодовые Upupidae. – 1 вид; 
20. Семейство Дятловые Picidae. – 2 вида; 
21. Семейство Жаворонковые Alaudidae. – 6 видов; 
22. Семейство Ласточковые Hirundinidae. –2 вида; 
23. Семейство Трясогузковые Motacillidae. – 3 вида; 
24. Семейство Дроздовые Turdidae. – 9 видов; 
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25. Семейство Мухоловковые Muscicapidae. – 2 вида;  
26. Семейство Славковые Sylviidae. – 4 вида; 
27. Семейство Ремезовые Remizidae. – 1 вид; 
28. Семейство Синицевые Paridae. – 1 вид; 
29. Семейство Сорокопутовые Laniidae. – 1 вид; 
30. Семейство Врановые Corvidae. – 4 вида; 
31. Семейство Скворцовые Sturnidae. –2 вида; 
32. Семейство Ткачиковые Ploceidae. –2 вида; 
33. Семейство Вьюрковые Fringillidae. – 2 вида; 
34. Семейство Овсянковые Emberizidae. – 4 вида. 
Семейство Ястребиные имеют самое большое видовое разнообразие. Это не 

случайно. Меловые горы с их выходами коренного мела с уступами, нишами 
излюбленные места для гнездования пернатых хищников. Они являются 
важнейшими местами обитания птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана [4]. 
Возле останцов, раскинулись остепненные участки с разреженной растительностью, 
где обитают суслики, степная пищуха, обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus, с 
которыми дневные и ночные хищные птицы связаны трофически. По мимо видового 
разнообразия, ястребиные в Миргородском природном заказнике имеют самую 
высокую численность по области. Во время пешего маршрута вдоль меловых гор, 
гнезда регистрировались почти на каждом останце, примерно каждые 300-500 метров 
(рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Гнездо степного орла на меловом останце 
 
Особенно это касается степного орла и могильника. Для них, выбор участка 

под гнездование с каждым годом становится все сложнее из-за антропогенной 
трансформации мест обитания, перевыпаса скота, рекреационной нагрузки, 
браконьерства. Поэтому сохранение государственного природного заказника 
«Миргородский» будет способствовать сохранению редких и исчезающих видов 
птиц.  К редким и исчезающим видам, обитающим в Миргородском заказнике, 
относятся так же стрепет и дрофа. На целинных участках степи, с невысокой 
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разреженной, но разнообразной травянистой растительностью гнездится стрепет 
Tetrax tetrax. По литературным данным и полевым исследованиям его численность 
остается пока постоянной и достаточно высокой. На автомобильном маршруте 
токовавшие самцы в начале мая встречались каждые 1 км (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Стрепет Tetrax tetrax в Миргородском заказнике 
 
Виды птиц, встречающиеся в государственном природном заказнике 

«Миргородский» имеющие природоохранный статус [3; 4]: 
1.  Степной орёл Aquila nipalensis – Красная книга Казахстана, 5-я категория. 

IUCN (Международный союз охраны природы и природных ресурсов, МСОП) статус 
EN (находящийся под угрозой исчезновения) (рисунок 4).  

2. Могильник Aquila heliaca – Красная книга Казахстана, 3-я категория. Редкий 
вид, численность сокращается.  IUCN статус VU (уязвимый вид)  

3. Журавль-красавка Anthropoides virgo – Красная книга Казахстана, 5 
категория. IUCN статус LC (вызывающие наименьшие опасения) 

4. Дрофа Otis tarda – Красная книга Казахстана 1 категория. Вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. IUCN статус VU (уязвимый вид)  

5. Стрепет Tetrax tetrax – Красная книга Казахстана, 2 категория. IUCN статус 
NT (близки к уязвимому положению). 

6. Филин Bubo bubo – Красная книга Казахстана, 2 категория. IUCN статус NT 
(близки к уязвимому положению) [1; 2; 3]. IUCN статус LC (Вызывающие 
наименьшие опасения). 
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Рисунок 4 – Степной орёл, Aquila nipalensis 
 
Лимнофилы – обитатели водоемов и побережий. Склерофилы - обитатели 

обрывов, скал, построек. Кампофилы - обитатели открытых равнинных пространств.  
Дендрофилы - обитатели деревьев, кустарников. Кампофильные и дендрофильные 
птицы имеют самое большее количество среди представителей других групп 
(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Биотопическая специализация птиц заказника 
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Дендрофильные виды представлены в основном воробьинообразными, 
которые обитают в реликтовых осиновых колках, древесно-кустарниковых зарослях 
реки Утва и родника Аксу. 

Кампофильные представлены ястребиными, жаворонками и другими видами, 
обитающими на степных и полупустынных ландшафтах. Почти все они гнездятся.  

Во время экспедиции в мае месяце, над останцами, недалеко от родника Аксу 
мы встретили 4 черных грифов Aegypius monachus парящих в небе. Это первая 
регистрация на территории заказника (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 –  Черный гриф, Aegypius monachus 
 
Черные грифы Aegypius monachus, на территории ЗКО, по литературным 

данным встречаются только во время случайных залетов. Наши наблюдения и анализ 
регистраций других орнитологов по области дают основания предположить, что 
черные грифы Aegypius monachus стали постоянно летующие в ЗКО. И новая точка 
регистрации тому подтверждение.  Черные грифы, как и другие представители 
ястребиных нуждаются в охране. В ряде стран они уже занесены в Красные книги:  
Красный список МСОП-96, приложение 2 СИТЕС (Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС) The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES)  Приложение II включает все виды, которые в данное время хотя и 
не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой 
угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в 
целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием), 
Приложение 2 Боннской Конвенции ( Конвенция по сохранению мигрирующих 
видов диких животных. В Приложение II внесены мигрирующие виды, которым 
нужно или было бы полезно международное сотрудничество. Цель Боннской 
конвенции - сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также 
мигрирующих птиц по всему их ареалу. В число участников соглашения входят 
более 100 стран Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании), 
Приложение 2 Бернской Конвенции (Конвенция об охране дикой фауны и флоры, и 
природных сред обитания в Европе. Приложения 2 (запреты: всех форм 
преднамеренного отлова, содержания и убийства, преднамеренный 
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ущерб/уничтожение местам выведения потомства или отдыха, нарушение покоя 
дикой фауны, особенно в период выведения/выращивания потомства и зимней 
спячки, уничтожение/выемка яиц из мест обитания, хранение яиц (в том числе 
пустых), владение животными или торговля ими (живыми и мертвыми), включая 
чучела и. любые легко опознаваемые части или производным от них)), Приложение 
соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея об охране мигрирующих 
птиц, Список видов птиц, находящихся под глобальной угрозой исчезновения.  

 Мировая популяция черных грифов Aegypius monachus: в Европе обитает 700-
900 черных грифов, численность сокращается. В Грузии гнездится 10-15 пар. 
Туркменистан очень редкая. Молдавия- исчезла. Россия: 10-15 пар. Редок в 
Казахстане, гнездятся единичные пары. 

Ещё одним знаковым видом птиц гор Актау является каменка-плешанка 
Oenanthe pleschanka. Это единственное место гнездования на территории ЗКО. Она 
предпочитает открытые местообитания с выраженным рельефом и наиболее обычна 
в гористых или холмистых степях со скальными выходами и каменистыми 
россыпями (рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 7 –  Каменка-плешанка, Oenanthe pleschanka 
 

Миргородский ботанико-зоологический заказник местного значения является 
прекрасным полигоном для изучения экологии животных, что представляет собой 
перспективу на будущее. Необходимо продолжить работы по уточнению видового 
состава птиц и статуса пребывания ряда видов и картирование гнезд редких видов 
птиц. 

Рекомендации:  
1. Создание и поддержание в надлежащем состоянии на территории заказника 

пожарозащитных полос; 
2. Уменьшить сеть степных дорог, транспорта и людей особенно весной, когда 

идет массовое гнездование. Ведь фактор беспокойства основная причина покидания 
гнезд; 
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3. Не допускать выпас мелкого рогатого скота на территории заказника, но 
увеличить выпас лошадей. Лошади производят копытное взрыхление почвы, 
способствующее снижению степного войлока и увеличивая тем самым 
биоразнообразие флоры и фауны. Так же их выпас способствует лучшему росту 
луковичного мятлика Poa bulbosa основного кормового растения сусликов; 

4. За меловым останцем, возле родника Аксу, есть земляные холмы очень 
похожие на старые сурчины. Опрос старожил подтвердил, что некогда там жили 
сурки, но из-за браконьерства были уничтожены. Биотоп для них подходящий. 
Реинтродукция сурка Marmota bobak будет способствовать увеличению кормовой 
базы для пернатых хищников; 

5. Оборудовать площадки отдыха возле родника, поставить мусорные баки; 
6. Для сохранения популяции черных грифов необходимо создание 

подкормочных площадок в местах регулярного обитания птиц. Необходимо 
проведение специальных исследований по выявлению размещения и состояния 
популяции вида. 
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Давыгора А.В., Шпигельман М.И., Ахмеденов К.М.  
БҚО БӨРЛІ АУДАНЫНЫҢ МИРГОРОД БОТАНИКАЛЫҚ-ЗООЛОГИЯЛЫҚ 

ҚОРЫҚШАСЫНЫҢ ҚҰСТАРЫ 
Мақалада Миргород ботаникалық-зоологиялық қорықшасының 

орнитофаунасы қарастырылған. Биотоптық талдау жүргізілген. Тұқымдастар 
бойынша талдау келтірілген. ТҚХҰ және Қазақстанның Қызыл Кітабіне еңген құстар 
қарастырылған. Сирек кездесетін түрлер бойынша нақтылы ұсыныстар берілген.  

Тірек сөздер: орнитофауна, борлы ландшафттар, биотоптар, склерофилдер, 
Қызыл Кітап, Миргород ботаникалық-зоологиялық қорықшасы, Батыс Қазақстан 
облысы. 

 
Davygora A.V., Shpigelman М.I., Akhmedenov К.М. 

BIRDS OF MIRGOROD BOTANICAL AND ZOOLOGICAL RESERVE 
OF THE BURLINSKY DISTRICT OF WKO 

The article considers the ornis of the Mirgorodsky botanical and zoological reserve. 
Biotopic analysis was carried out. Domestic analysis. Species of birds entered in the Red 
Book of Kazakhstan and International Union for the Conservation of Nature (IUCN) are 
considered. Practical recommendations for the conservation of rare species are given. 

Key words: Ornis, cretaceous landscapes, biotopes, sclerophiles, Red Book, 
Mirgorodsky botanical and zoological reserve, West Kazakhstan region.  
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ROLA ROZTOCZY (ACARI) W SIECI TROFICZNEJ EKOSYSTEMÓW I DLA 
CZŁOWIEKA 

 
Abstrakt. W pracy przedstawiono zróżnicowane aspekty funkcjonowania roztoczy 

w sieci troficznej ekosystemów lądowych. W oparciu o informacje literaturowe wyróżniono 
dwie grupy roztoczy: wolno-żyjące i pasożytnicze w omawianym aspekcie. Znaczenie tej 
grupy bezkręgowców związane jest z różnorodnością ich preferencji pokarmowych, są 
bowiem wśród nich: saprofagi, fitofagi, koprofagi, mykofagi, bakteriofagi, ksylofagi, 
nekrofagi, drapieżniki i pasożyty, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, co wpływa na 
poziom i stabilizację bioróżnorodności ekosystemów z jednej strony z drugiej natomiast ma 
istotne znaczenie dla człowieka. 

Słowa kluczowe: roztocze, Acari, sieć pokarmowa, różnorodność biologiczna, 
znaczenie dla człowieka. 

 
Roztocze (Acari) są jedną z taksonomicznych grup pajęczaków (Arachnida) i 

stawonogów (Arthropoda) występujących zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym. 
W odróżnieniu od pozostałych pajęczaków, które należą wyłącznie do grupy troficznej 
drapieżników, roztocze charakteryzują się zróżnicowanymi preferencjami troficznymi, są 
wśród nich: drapieżniki, pasożyty, fitofagi, saprofagi, mykofagi, koprofagi, nekrofagi, 
melitofagi czy ksylofagi [1; 2].Nominatywnie znanych jest około sześćdziesiąt tysięcy 
gatunków roztoczy, w tym kleszczy (Ixodida) w dwóch nadrzędach: Parasitiformes i 
Acariformes. W glebie dominują szczególnie dwie grupy roztoczy Mesostigmata 
(=Gamasida), które zaliczane są do Parasitiformes i Oribatidawłączne do Acariformes w 
rzędzie Sarcoptiformes [3]. Ich różnorodność  troficzna określa z jednej strony rolę tych 
bezkręgowców w ekosystemie z drugiej niewątpliwie wpływa na jego różnorodność 
biologiczną poprzez oddziaływania w obrębie łańcucha i sieci pokarmowej w których 
roztocze biorą udział.Pojęcie różnorodności biologicznej (biodiversity) dotyczy wszystkich 
form życia, które mogą być analizowane na różnych poziomach. Aktualnie najczęściej 
definiuje się trzy typy różnorodności: alfa, beta i gamma zazwyczaj wyrażonych liczbą 
gatunków (różnorodność gatunkowa). W badaniach ekologicznych bioróżnorodność 
obejmuje trzy główne poziomy: różnorodność gatunkową, genetyczną oraz ekosystemową 
[4; 5; 6]. Określenie różnych poziomów bioróżnorodności ma nie tylko znaczenie 
poznawcze ale także aplikacyjne w różnych aspektach. Ocena bioróżnorodności umożliwia 
określenie zmian zachodzących w klimacie czy pod wpływem oddziaływania intensywnego 
rolnictwa i przemysłu w przyszłości [6]. Pod tym względem szczególne istotne jest 
poznanie bioindykacyjnych reakcji tych zwierząt zarówno w układach przyrodniczych 
naturalnych jak i zmienionych pod wpływem antropopresji [7]. Daje to możliwość 
wyznaczenia tendencji zmian w skali globalnej, zarówno w odniesieniu do ich zakresu jak i 
tempa w czasie i przestrzeni. Jeden z programów Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UN) obejmuje bioróżnorodność ekosystemów glebowych w tym roztoczy (Acari), jako 
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szczególnie ważnej grupy bezkręgowców glebowych, ze względu na ich rolę w obiegu 
energii i materii w ekosystemach lądowych.  

Roztocze wolno-żyjące (free-livingmites).Z punktu widzenia związku ze 
środowiskiem roztocze można podzielić na dwie grupy, a mianowicie roztocze wolno-
żyjące i roztocze pasożytnicze. Wśród roztoczy wolno-żyjących pierwsza grupa obejmuje 
gatunki związane głównie ze środowiskiem glebowym. Zasiedlają one wszystkie poziomy 
glebynajliczniej do głębokości około 20 cm. Szczególnie wysokie zagęszczenie tych 
pajęczaków stwierdza się w warstwach nadkładowych ekosystemów leśnych [m.in. 7; 8]. 
Jest to zrozumiałe, gdyż to właśnie warstwa ściółki i humusu jest podstawowym źródłem 
pokarmu dla Oribatida, należących w większości do saprofagów preferujących w swojej 
diecie martwą materię organiczną. Preferencje troficzne tych roztoczy często są silnie 
zdefiniowane, a ich morfologia zarówno wielkość, chetotaksja czy budowa chelicer 
przystosowane do pobierania w różnym stopniu rozłożonej ściółki leśnej. Umożliwia to 
także określenie specyficznych grup Oribatidażerujących w powierzchniowej czy 
głębszych poziomach glebowych. Generalnie wierzchnie warstwy ściółki opanowują 
Oribatida o większych rozmiarach z silnie sklerotyzowaną powierzchnią ciała i dużych 
chelicerach, jak przedstawiciele  Plathynothrus, w warstwie częściowo rozłożonej można 
stwierdzić gatunki z rodzajów: Nothrus, Achipteria, Melanozetes czy Fuscozetes, a w 
drobnym materiale organicznym Cosmochthonius, Oppia, Oppiella czy przedstawicieli 
rodziny Brachychthoniidae [8]. Duża liczebność Oribatida oraz ich często liczne populacje 
stadiów młodocianych sprzyjają, określonemu przez zależności ekologiczne na poziomie 
drapieżnik-ofiara, występowaniu zróżnicowanych gatunkowo drapieżników. Należą do nich 
głównie przedstawiciele Mesostigmata oraz Actinedida charakteryzujące się z kolei silnie 
zbudowanymi chelicerami oraz długimi, przystosowanymi do szybkiego poruszania się 
odnóżami lokomotorycznymi. Oczywiście także w tych grupach roztoczy można znaleźć 
gatunki o różnych szczegółowych preferencjach pokarmowych, nie mniej jednak są one 
najczęściej albo fakultatywnymi albo obligatoryjnymi drapieżcami odżywiającymi się 
skoczogonkami, innymi roztoczami, nicieniami, wazonkowcami, larwami, jajami i 
poczwarkami owadów. Do drapieżnych Mesostigmata odgrywających istotną rolę w 
stabilizacji akarofauny saprofagów, w tym Oribatida, należą gatunki z rodziny Parasitidae, 
głównie te o dużej biomasie oraz bardzo wysokiej aktywności metabolicznej, jak n.p.  
Pergamasuscrassipes, P. brevicornis, P. septentrionalis czy Vulgarogamasuskraepelini. 
Przedstawiciele Parasitidae o mniejszych rozmiarach jakn.p.: Paragamasusrunciger, P. 
runcatellus, P. truncus czy P. lapponicus żerują na młodocianych Oribatida ale również na 
licznie w glebie występujących nicieniach (Nematoda). Grupa Mesostigmata preferująca 
nicienie jest znacznie szersza i zaliczyć do nich można gatunki m. in. z rodzajów: Zercon, 
Asca, Dendrolaelaps, Zerconopsis, Gamasellodes, Alliphis, Hypoaspis, Lasioseius, 
Rhodacarellusczy Rhodacarus. Roztocze te często zasiedlają niższe poziomy warstwy 
nadkładowej. Zmieniające się warunki środowiska glebowego pod wpływem czynników 
antropogenicznych n. p. emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń przemysłowych 
wpływają na kształtowanie się zgrupowań roztoczy oraz nowych zależności w sieci 
troficznej i reakcję o różnym charakterze wielu gatunków roztoczy glebowych. W tych 
warunkach zmienionego środowiska glebowego niektóre gatunki wykazują wyraźne 
reakcje bioindykacyjne na poziomie populacyjnym oraz wewnątrz populacji. Do takich 
gatunków z pewnością należy Zercontriangularis, którego populacje zmieniały swoje 
zagęszczenie, strukturę wiekową i płciową pod wpływem silnej antropopresji emisji 
przemysłowych [9]. W glebach agrocenoz o naruszanej strukturze pionowej przez zabiegi 
agrotechniczne oraz nie posiadającej warstwy nadkładowej wśród Mesostigmata dominują 
przedstawiciele z rodzaju: Alliphis, Arctoseius, Asca, Ameroseius i Dendrolaelaps, co 
wskazuje na ich preferencje do nicieni (Nematoda) zasiedlających te gleby szczególnie 
licznie [10].Natomiast do koprofagów zaliczyć można przedstawicieli rodziny 
Macrochelidae oraz nadrodziny Uropodina. U tych ostatnich w procesie ewolucji powstały 
szczególne przystosowaniazwiązane z powstaniem drugiego stadium deutonimfy tzw. 
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formy forezyjnej aktywnie wykorzystującej,na drodze forezji,koprofagiczne owady [1; 2]. 
Poza środowiskiem glebowym spotyka się także licznie roztocze wolno-żyjące, a 
szczególną uwagę, ze względu na ich praktyczne znaczenie, należy zwrócić na 
akarofaunęepigeiczną. Do fitofagów należą gatunki z rodzin Tetranychidae czy Eriophidae 
żerują one na roślinach liściastych i iglastych pobierając protoplazmę z komórek powodują 
uszkodzenia aparatu asymilacyjnego i ostatecznie zamieranie roślin. Odżywiają się nimi 
drapieżne roztocze z rodziny Phytoseiidae wykorzystywane w walce biologicznej zarówno 
w lasach, sadach, polach uprawnych i uprawach szklarniowych [1]. W izolowanych od 
bezpośrednich warunków zewnętrznych w merocenozachn.p. żerowiskach korników 
(Scolytidae) występują różne grupy roztoczy, często żerujące na składanych przez samice 
korników np. Ipstypographus, jajach. Wśród tych parazytoidów szczególne znaczenia 
odgrywają: Histiostomagordius, Pyemotesscolyti, Proctolaelapsfiseri czy gatunki z rodzaju 
Dendrolaelaps [11].  

Roztocze pasożytnicze (Parasiticmites).Roztocze pasożytnicze obejmują zarówno 
ekto jak i endopasożyty, a ich znaczenie związane jest z możliwością przenoszenia 
(wektory) chorób, na zwierzęta i człowieka, wywoływanych przez liczne mikroorganizmy: 
wirusy, bakterie, grzyby, riketsie czy protisty [1; 2]. Do jednych z najgroźniejszych 
czynników wektorowych należy Ixodesricinus przenoszący wirusowe zapalenie opon 
mózgowych oraz boreliozę wywoływaną przez krętki Boreliaburgdorferi. 
Rozprzestrzenianie się tych infekcji jest szczególnie skuteczne ze względu na 
transowarialne ich przenoszenie w układzie rozrodczym samicy kleszcza. Możliwości 
zwiększania ekspansji tych chorób sprzyja znacznie skrócony cykl rozwojowy tych 
roztoczy oraz wysoka płodność samicy, która w ciągu swojego życia (około 3 lata) może 
wytworzyć około 20,000 jaj. Podobnie drogą transowarialną przenoszone są, groźne dla 
człowieka, takie choroby jak: tyfus szczurzy, gorączka Q czy dżuma. Choroby te przenosi 
Ornithonyssusbacoti, który jest ektopasożytem nietoperzy, gryzoni i owadożernych.Do 
pasożytów skóry człowieka należą przedstawiciele rodzaju:Sarcoptes i Demodex. Wśród 
tych rodzajów występują gatunki powodujące liczne i uciążliwe do wyleczenia choroby 
dermatologiczne, a szczególnie groźnymi są: Sarcoptesscabiei czy Demodexfolliculorum. 
Pasożyty te swoim żerowaniem oraz aktywnością wywołują dotkliwy świąd, alergie skórne, 
infekcje skóry czy wypadanie włosów. Przedstawiciele rodzajów Sarcoptes, Psoroptes i 
Demodexw ewolucyjnych procesach radiacji adaptacyjnej przystosowali się do 
pasożytniczego tryby życia na innych, poza człowiekiem, ssakach. Na owcach pasożytują 
m.in. Demodexovis, Psoroptesovis i Sarcoptesovis, na bydle D. bovis, P. bovis, na koniach 
D. equi, P. equi, na kozach D. capre, na królikach P. cuniculi i S. cuniculi, a na psach D. 
canis. Groźnym pasożytem koni jest także Chorioptesequi powodujący zapalenie pęcin i 
kończyn tylnych u tych zwierząt. Pasożytem nabłonka owłosionego wielu gatunków 
ssaków są przedstawiciele rodziny Listrophoridae, a szczególnie Lynxacarusradovskyi, 
który jest przystosowany do życia w sierści swoich żywicieli. Do uciążliwych dla 
człowieka z pewnością zaliczyć można roztocze kurzu domowego wywołujące odczyny 
alergizujące, a wśród nich gatunki z rodzin:Pyroglyphidae i Glycyphagidae. Wśród nich, na 
szczególną z tego względu, zasługują Dermatophagoidesfarinae oraz D. pteronyssinus 
będące głównymi czynnikami alergizującymi.  Szereg gatunków należących do rodziny 
Syringophyllidae to pasożyty zewnętrzne ptaków i ssaków, często występujących w 
bliskim sąsiedztwie człowieka. Występują one w dudkach piór i na skórze ptaków i są one 
doskonałym przykładem koewolucji pomiędzy ptakami i roztoczami [1; 2]. Pasożytami 
płazów są z kolei termofilne gatunki z rodziny Leeuwenhaekiidae. Do wyłącznych 
pasożytów wewnętrznych dróg oddechowych ptaków należą gatunki z rodziny 
Rhinonyssidae. Nie można nie wspomnieć, także z punktu widzenia aplikacyjnego, o 
roztoczach pasożytujących na bezkręgowcach w tym na owadach takich jak Apis mellifera. 
Ten udomowiony gatunek owada o podstawowym znaczeniu dla człowieka, głównie z 
powodu zapylania roślin, jest w ostatnich kilkudziesięciu latachatakowany przez 
ektopasożytaVarroajacobsoni oraz endopasożyta Acarapiswoodi. Obydwa te gatunki swoim 
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żerowaniem na młodych pszczołach doprowadzają ostatecznie do konieczności likwidacji 
zainfekowanych rodzin pszczelich [1; 2]. Przedstawiony przegląd informacji na temat 
strategii troficznych roztoczy (Acari) pokazuje, że ta prawdopodobnie bifiletyczna grupa 
bezkręgowców osiągnęła w ewolucyjnych procesach radiacji sukces porównywalny z 
owadami (Insecta). Z pewnością ze względu na swoje niewielkie rozmiary oraz wysoką 
aktywność metaboliczną roztocze miały możliwość przystosowywania się w szybkim 
tempie do zmieniających się warunków środowiska i zasiedlania kolejnych nisz 
ekologicznych. Zasiedlenie tak wielu nisz ekologicznych, które jest funkcją 
bioróżnorodności, określa takżerolę roztoczy w sieci troficznej, a poprzez toich znaczenie 
w ekosystemie i dla człowieka. 
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Качмарек С., Маркварт Т., Джангазиева Б. 

ЭКОЖҮЙЕНІҢ ҚОРЕК ТІЗБЕГІНДЕГІ КЕНЕЛЕРДІҢ (ACARI) РӨЛІ ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ АДАМ ҮШІН МАҢЫЗЫ 

Мақалада кене энцефалитінің қоректік тізбектегі әртүрлі аспектілері 
көрсетілген. Библиографиялық ақпарат негізінде кенелердің екі тобы ұсынылған: 
еркін өсіретін және паразиттік. Бұл топ омыртқасыздардың маңыздылығы олардың 
қорекке деген сұраныстарының әртүрлілігімен байланысты болып келеді. Олардың 
ішінде адам мен ауыл шаруашылығы жануарлары үшін маңызды мәнге ие сыртқы 
және ішкі паразиттер болып табылады. Екінші жағынан, гемидафиялық және 
эпигеиндік фаунаға енгізілген сапрофагтар, фитофагтар, копрофагтар, микофагтар, 
бактериофагтар, некрофагтар және жыртқыштар экожүйелердің түрлік әртүрлілігінің 
деңгейіне және тұрақтануына тікелей немесе жанама әсер етеді. 
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Тірек сөздер: кенелер, Acari, қорек тізбегі, биологиялық әртүрлілік, адам 
үшін маңызы. 

 
Качмарек С., Маркварт Т., Джангазиева Б. 

РОЛЬ КЛЕЩЕЙ (ACARI) В ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ ЭКОСИСТЕМ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

В статье представлены различные аспекты функционирования клещей в 
пищевой цепи экосистем суши. На основе библиографической информации 
представлены две группы клещей: свободноживущие и паразитические. Важность 
этой группы беспозвоночных связана с разнообразием их пищевых предпочтений. 
Среди них имеются – внешние и внутренние паразиты имеющие важное значение для 
человека и сельскохозяйственных животных. С другой стороны, сапрофаги, 
фитофаги, копрофаги, микофаги, бактериофаги, некрофаги и хищники, включенные в 
гемидафическую и эпигеиновую фауну, оказывают прямое или косвенное влияние на 
уровень и стабилизацию видового разнообразия экосистем. 

Ключевые слова: клещи, Acari, пищевая цепочка, биологическое 
разнообразие, значение для человека. 

 
Kaczmarek S., Marquardt T., Jangazieva B. 

THE ROLE OF MITES (ACARI) IN THE FOOD WEB OF ECOSYSTEMS  
AND FOR HUMANS 

The article presents various aspects of mites functioning in the food web of 
terrestrial ecosystems. Based on the literature information, two groups of mites are 
presented: free-living and parasitic in this aspect. The importance of this group of 
invertebrates is related to the diversity of their food preferences. Among them are external 
and internal parasites of significant importance for humans and farm animals. On the other 
hand, saprophages, phytophages, coprophages, mycophages, bacteriophages, necrophages 
and predators included in the hemiedaphic and epigeic fauna have a direct or indirect 
impact on the level and stabilization of species diversity of ecosystems.  

Key words: mites, Acari, food web, biological diversity, importance for humans. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 1996-1998 ГОДА 

РОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация. Представлен анализ физического развития, как основного 
показателя здоровья юношей и девушек в возрасте от 19 до 21 года, рожденных в 
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Жамбылской областях на 
рубеже XXI века. Оценку физического развития определяли с помощью 
антропометрических и физиометрических методов. Антропометрию проводили с 
помощью отрегулированных измерительных приборов: весов, ростомера, 
сантиметровой ленты, динамометра.  Результаты   физиометрии   оценивали по 
частоте сердечных сокращений, артериальному давлению, силе сжатия кисти рук, 
жизненной ёмкости легких.  
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Ключевые слова: антропометрия, физиометрия, рост, сила сжатия кисти, 
артериальное давление, жизненная емкость легких, частота сердечных сокращений, 
пульс. 

 
Физическое развитие организма является одним из основных показателей 

здоровья, чем более значительны нарушения в физическом развитии, тем больше 
вероятность наличия заболевания [1; 2]. 

Оно остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм 
совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценивать его, будет 
способствовать воспитанию здорового поколения [3; 4]. 

Степень физического развития зависит как от генетических особенностей, 
так и от сложного комплекса не зависящих факторов: неблагоприятные 
экологические условия, сложные социально-экономические процессы, 
неконтролируемое использование фармакологических препаратов и т.д. Результатом 
проявления этих факторов являются мутации, ведущие к возникновению 
наследственных заболеваний или к появлению наследственно обусловленной 
предрасположенности к ним [4; 5]. 

В плане нашего исследования определенный интерес представляет сравнение 
физического развития юношей и девушек, родившихся в начале 90-х годов прошлого 
столетия. Такое сравнение было проведено между студентами 2 курсов естественно-
географического и физико-математического факультетов на базе высшего учебного 
заведения – Западно-Казахстанского государственного университета имени М. 
Утемисова. 

Возраст, участвующих в эксперименте варьировал от 19 до 21 года. Это дети, 
рожденные на рубеже XXI века, когда строилось новое государство – Казахстан. 
Возрастной состав: 1997 года рождения – 68,6%, 1998 года рождения – 25,7% и 1996 
года рождения – 5,7%. Место проживания – Западно-Казахстанская область – 68,6%, 
Актюбинская область – 20%, Мангистауская область – 8,5% и Жамбылская область – 
2,8%. 

Оценку физического развития определяли с помощью антропометрических и 
физиометрических методов. 

Антропометрию проводили с помощью отрегулированных измерительных 
приборов: весов, ростомера, сантиметровой ленты, динамометра и т.д. Все 
измерения, в основном, производили в первой половине дня. Обследуемые были 
одеты в легкую трикотажную одежду. При измерении во второй половине дня, 
студентов просили занять горизонтальное положение на 10-15 минут, для более 
достоверных измерений. Размеры во второй половине дня уменьшаются примерно на 
2-3 см. Причиной этому является естественная усталость в течение дня, снижение 
мышечного тонуса, уплощение межпозвоночных хрящевых дисков и свода стопы в 
результате прямохождения. 

Показатели роста у юношей физико-математического факультета 
варьировали от 169 см до 183 см, а девушек от 151 см до 179 см. При сравнении 
длины тела с нормативными данными оказалось, что параметры роста соответствует 
норме у девушек на 31,25%, а у юношей – на 60% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Антропометрические показатели студентов физико-математического 

факультета 
 

Масса тела у 38% студентов физико-математического факультета не 
соответствует нормативным данным. У студентов мужского пола вес варьировал в 
пределах 85-52 кг; у девушек – 70 кг и 47 кг. У девушек дефицит массы тела 
составляет 31,25%, а у юношей 60%. В среднем по группам среди мальчиков и 
девочек фактическая масса тела соответствует нормативным данным на 96,8% 
(рисунок 1). 

От степени развития грудной клетки и дыхательных мышц зависит 
жизненная емкость легких. Объем воздуха, поступающий в легкие за один вдох, 
характеризует глубину дыхания. Чем больше глубина дыхания, тем больше 
кислорода поступает в легкие, который поступает непосредственно в головной мозг и 
ко всем органам и системам тела. 

Диапазон обхвата грудной клетки среди юношей физико-математического 
факультета находился в диапазоне от 85 см до 92 см, и 78 см до 95 см у девушек. 
Размеры окружности грудной клетки у девушек не соответствует нормативным 
данным на 18,75%, а у юношей на 20%. В целом же, по группе обхват грудной клетки 
у девушек по усредненным данным соответствует норме (рисунок1). 

Для более познавательного изучения антропометрических измерений, как 
одного из факторов состояния здоровья, мы провели сравнительный анализ этих 
показателей между такими же сверстниками на естественно-географическом  
факультете (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Среднее значение антропометрических показателей студентов двух 

факультетов 
 
Из рисунка 2 видно, что у студентов физико-математического факультета 

наблюдается незначительный дефицит массы, а их сверстники отличаются 
низкорослостью. 
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Физиометрические показатели являются неотъемлемой частью изучения 
состояния здоровья. Поэтому на следующем этапе наших исследований  мы 
определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление, силу 
сжатия кисти рук, жизненную ёмкость легких. Результаты данного эксперимента 
представлены на рисунках 3, 4, 5 и 6. 

Нами выявлено, что ЧСС у студентов естественно-географического 
факультета не соответствует норме у 38,5% студентов. В среднем же по группе эта 
величина соответствует нормативным данным на 94,5% (рисунок 3). 

Артериальное давление служит важным показателем функционального 
сотояния здоровья. Величина систолического давления находилась в диапазоне от 
100 мм рт. ст. до 120 мм рт. ст.  

 

 
Рисунок 3 – Показатели ЧСС студентов естественно-географического факультета 

 
Вариация диастолического давления составляет от 60 мм рт. ст. до 70 мм рт. 

ст. Артериальное давление у 46% студентов соответствует норме. Систолическое 
артериальное давление соответствует норме  у 54%, диастолическое  у 69% 
студентов. У девушек артериальное давление ниже  нормы на 54,8%. В среднем по 
группе артериальное давление соответствует нормативным данным (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Показатели артериального давления студентов естественно-

географического факультета 
 

Для характеристики функциональных возможностей учащихся, нами была 
проведена кистевая динамометрия. Мышечная сила кисти рук у студентов 
естественно-географического факультет находилась в диапазоне от 17 кг до 22 кг. 
Сила сжатия левой кисти находилась в пределах от 10 кг до 20 кг. Сила сжатия 
правой кисти у всех студентов на 100% не соответствует нормативным данным, а 
сила сжатия левой кисти соответствует норме лишь у 23% студентов. В среднем по 
группе у студентов показатели силы  сжатия левой кисти соответствуют норме на 
74%, а правой – на 58%. Полученные результаты свидетельствуют о чрезвычайно 
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низких показателях силы сжатия кисти во всех возрастно-половых группах 
учащихся, особенно у девушек (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Показатели абсолютной и относительной мышечной силы кисти рук 

 
Важной характеристикой функционирования дыхательной системы является 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Эта величина у студентов естественно-
географического факультета варьировала от 2,34 см  до 3,9 см . Показатели 
жизненной емкости легких соответствуют норме у 46% студентов. В среднем же по 
группе у учащихся жизненная емкость легких соответствует нормативным данным на 
90% (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Показатели ЖЕЛ студентов естественно-географического факультета 

 
Величина ЧСС у юношей физико-математического факультета находилась в 

диапазоне от 63 до 72 сокращений, а у девушек 55-84 ударов в минуту. Норма 
частоты сердечных сокращений в этом возрасте составляет 70±10 ударов в минуту. У 
90,5% студентов частота сердечных сокращений соответствует норме. У девочек 
этого же факультета ЧСС ниже нормативных данных на 9,5%. В среднем по группам 
частота сердечных сокращений соответствует нормативным данным на 100%. Мы 
считаем, что это явление обусловлено физиологическими изменениями в сердечно-
сосудистой системе и половозрастными особенностями (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Показатели ЧСС у девушек физико-математического факультета 

 
Артериальное давление складывается из систолического и диастолического. 

Систолическое, диастолическое давление служат важным показателем 
функционального сотояния всей сердечно-сосудистой системы и деятельности 
сердца. Они являются видовыми и поддерживаются на постоянном уровне. Суточные 
колебания не должны превышать ±10 мм. рт. ст. Нами выявлено, что у юношей 
физико-математического факультета диапазон систолического давления  варьировал 
от 110 мм рт. ст. до 130 мм рт. ст, а  у девушек – от 90 мм рт. ст. до 120 мм рт. ст. В 
норма артериального давления – 120/70 мм рт. ст. Артериальное давление у 
студентов физико-математического факультета, согласно полученным результатам, 
соответствует норме у 28,5%; систолическое у 33%, диастолическое у 62% учащихся. 
В среднем по группам артериальное давление соответствует нормативным данным на 
95,5% (рисунок 8). 
     

 
Рисунок 8 – Показатели артериального давления студентов физико-математического 

факультета 
 

На основании полученных данных, мы констатируем, что у девушек 
развивается артериальная гипертензия, а у юношей же, напротив, гипотензия. 

Одним из показателей физического развития организма служит сила сжатия 
мышц. Мышечная деятельность служит наиболее сильным естественным стимулом 
дыхания. В свою очередь, физическое развитие является одним из показателей 
состояния здоровья.  

Сила сжатия правой кисти у студентов физико-математического факультета 
соответствует норме у 29%, левой у 62%. 

У девушек этого же факультета величина силы правой кисти находилась в 
пределах от 10 кг до 30 кг, а левой от 25 кг до 50 кг. Таким образом, по силовым 
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возможностям правой кисти юноши отстают от нормы на 40%, а девушки на 75%, 
левой кисти – на 60% и на 12,5% соответственно, что говорит о их слабой 
физической подготовке (рисунок 9).  
  

 
Рисунок 9 – Показатели абсолютной и относительной мышечной силы кисти рук 

студентов физико-математического факультета  
 

При определении ЖЕЛ у студентов физико-математического факультета 
нами выявлено, что этот показатель соответствует норме у 62% студентов. 
Максимальное значение ЖЕЛ у парней  составляет 5,3 см ,  а минимальное – 
3,75см . У девушек минимальное – 2,4 см  максимальное – 3,78см . В среднем по 
группам жизненная емкость легких соответствует нормативным данным на 91,5% 
(рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – Показатели ЖЕЛ студентов физико-математического факультета 

 
Для сравнительной оценки физического развития, как основного компонента 

здоровья нами были сопоставлены показатели измерения пульса, артериального 
давления, силы сжатия сжатия кисти жизненной емкости легких между группами 
студентов естественно-географического и физико-математического факультетов 
(рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Среднее значение физиометрических показателей среди студентов двух 

факультетов 
 

Пульс наиболее эффективный методом диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы. Он зависит от многих факторов, в том числе и от физических 
нагрузок. У физически развитых людей при увеличении значительных нагрузок он 
почти не изменяется. Поэтому пульс и является определяющим фактором состояния 
сердечно-сосудистой системы. 

У студентов физико-математического факультета пульс соответствовал 
норме, а у студентов естественно-географического факультета норме 
соответствовало артериальное давление. Таким образом, можно заметить, что 
сердечно-сосудистая система студентов физико-математического факультета 
находится в нормальном физиологическом состоянии. 

На следующем этапе нашей работы мы определяли динамику артериального 
давления и частоту сердечного сокращения в группах естественно-географического и 
физико-математического факультетов в течение учебного дня (рисунки12 и 13). До 
начала занятий у студентов естественно-географического факультета показатели 
артериального давления соответствовали норме, а частота сердечных сокращений 
незначительно (на 4%)  была выше нормы. После занятий значения АД и ЧСС  у 
студентов оказались ниже предыдущих измерений и составили 91% и 92% 
соответственно (рисунок 12). 
 
 
 

 
Рисунок 12 – Динамика по средним данным артериального давления и частоты 

сердечных сокращений в течение учебного дня у студентов естественно-
географического факультета 

 
На заключительном этапе наших исследований мы определили динамику 

артериального давления и частоту сердечных сокращений в группах физико-
математического факультета в течение учебного дня (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика по средним данным артериального давления и частоты 

сердечных сокращений в течение учебного дня у студентов физико-математического 
факультета 

 
ЧСС и артериальное давление до занятий были почти идентичны  

показателям сверстников.   Исключение: у одной студентки, артериальное давление 
было высоким, а  пульс учащенным. К концу учебного дня артериальное давление 
упало на 9%, а ЧСС снизилась на 3%. До начала занятий у студентов физико-
математического факультета показатели артериального давления  были такими же, 
как  и у студентов естественно-географического факультета. Снижение значений 
ЧСС и артериального давления у студентов естественно-географического и физико-
математического факультетов возможно связано с их усталостью в течение учебного 
дня. 
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Рустенова Р.М., Палтаева А.Р. 
1996-1998  ЖЫЛДАРЫ ТУҒАН СТУДЕНТТЕРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫН 

БАҒАЛАУ 
      21 ғасырдың тоғысындағы Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Маңғыстау және Жамбыл 
облыстарында туылған 19-дан 21-ге дейінгі жастағы ұлдар мен қыздар 
денсаулығының негізгі көрсеткіші ретінде физикалық дамуының талдауы ұсынылған 
Физикалық дамуды бағалау антропометриялық және физиометриялық әдістердің 
көмегімен анықталды. Антропометрияны реттелген өлшеу құралдарының көмегімен 
жүргізілді: таразылар, бой өлшегіштер, сантиметрлік таспа, динамометр және т. б. 
Физиометрия нәтижелері жүрек жиырылу жиілігі, сала тамыр қысымы, қол басының 
қысу күші, өкпенің тіршілік сыйымдылығы бойынша  бағаланады 
      Тірек сөздер: антропометрия, физиометрия, бойы, қол басының қысу күші, сала 
тамыр қысымы, өкпенің тіршілік сыйымдылығы, ТЖС, тамыр соғуы. 
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Rustenova R.M., Paltaeva A.R. 
ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS BORN 

 IN 1996-1998 
The analysis of physical development as the main indicator of health of young men 

and girls aged 19 to 21 years, born in West Kazakhstan, Aktobe, Mangistau and Zhambyl 
regions at the turn of the XXI century is presented. Assessment of physical development 
was determined using anthropometric and physiometric methods. Anthropometry was 
carried out with the help of adjusted measuring instruments: scales, height meter, 
centimeter tape, dynamometer.  The results of physiometry were evaluated by heart rate, 
blood pressure, compression strength of the hands, vital capacity of the lungs. 

Key words: anthropometry, physiometry, growth, hand compression force, blood 
pressure, lung capacity, heart rate, pulse. 
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STATE OF SPRING WATER IN WESTERN KAZAKHSTAN 
 

Annotation. An estimate of the ecological state of the springs outlets in West 
Kazakhstan is given in the article. The research results and the GPS-positioning of 
groundwater outlets are given in the article. The analyses of foreign research of the springs 
have been carried out. The results of hydro-chemical and toxicological examination of 30 
springs in West Kazakhstan are given in the article. A comparison of the springs 
parameters has been made. An estimate of the spring water chemistry formation is given in 
the article. The paper describes the content of cations and anions, heavy metals, oil 
products in hydro-geochemical samples of spring water in comparison with the sanitary 
standards and requirements to water quality. Three groups of springs have been 
distinguished according to the fracturing level of their natural state and to the character of 
anthropogenic impact.  

Key words: hydrology, hydrogeology, environmental-geochemical monitoring, 
natural groundwater outlets, spring, spring areas, debit, heavy metals, oil products, 
certification, ion composition, captureness, mineralization, anthropogenic stress. 

 
Introduction. The works of Russian scientists on the springs of Moscow, Volgograd 

region, Saratov and Samara regions are devoted to the problems of springs study [1; 2]. It 
was stated that nowadays the springs do not solve water supply problems in big settlements, 
but in small settlements they are the water supply source [2]. Significant work on the 
evaluation and springs’ certification was carried out the by Z.T. Sivokhip and V.P. 
Petrtishev in Orenburg region [3; 4]. The studies of springs and spring holes are also 
actively carried out abroad. British scientist, Mc Kay [5], has established the regularity of 
springs formation in Northern Ireland. The research results of geochemistry of Utah springs 
and the Colorado river basin are cited in the work of B.Kimbalt [6]. European scientists 
W.Chelmicki, P.Jokiel and others [7], indicate the main springs characteristics beginning 
from location to geologic structure, their exploitation as the wells considering risk factors 
of nitrate pollution. M.Tomaselli, D.Spitale, A.Petraglia, [8] have carried out the springs 
investigations considering the ecological state and the state of flora of springs in Trentino 
(Italy). Besides these works there are also works of V.Lencioni, L.Marziali, B.Rossaro [9], 
where the authors mention the study of 124 springs in the Alps in Italy, which were highly 
or moderately contaminated. There are also works of Israel scientists H.J. Bruins, 
Z.Sherzer, [10] on degradation of springs in Arava valley due to the anthropogenous and 
climatic factors. The above mentioned facts indicate that the world interest to the springs 
study is rather high. 

Through the factor combinations (geo-structural, climatic conditions, level of 
roughness etc.) the diverse conditions for natural water outputs formation (springs, 
exposals, water holes) have been formed on the Western Kazakhstan territory.  The springs 
are distributed far from being steady. The highest number of springs is located at the 
erosion landscapes with the deep depth of relief partition in the northern and eastern parts 
of West Kazakhstan within Common Syrt, Predsyrt cliff and the Ural plateau [11; 12]. 
There are not many springs in the flat and low-lying landscapes of Pricaspian lowland. 
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They are, mainly, scattered across river valleys and ravines, and also on the territories of 
the salt-dome tectonics.  

We set a high value on water quality assessment (in springs) in our research, as 
many of them are used by local residents for housekeeping and drink. During the field 
studies we have convinced that lots of springs are located within settlements or near to farm 
lands, i.e. their source area might be contaminated [12]. One of the aims was to determine 
the impacts of different factors, such as landscape conditions of springs’ location on their 
contamination by macro-components, heavy metals and nitrates. 

Materials and methods. Comprehensive research and assessment of the ecological 
state of spring seeps in Western Kazakhstan were carried out in 2012-2013 under the 
project named “Development of technology and methodology for the assessment and 
certification of spring water in Western Kazakhstan with a view to their protection and 
rational use” (state registration №0112RK00502) as a part of the grant funding program of 
the Science Committee (of the RK Ministry of Education and Science). 

In the field period of 2012 - 2013 we have found and examined 30 springs: 15 of 
them at the Common Syrt, 12 – on Ural Plateau, 3 – in Caspian lowland in Western 
Kazakhstan (Figure 1, 2, 3). 
   

 
Figure 1 – Wellsprings order in West Kazakhstan 

 
Reconnaissance survey was conducted to assess the state of spring accumulation 

area and to specify the spring’s location. Fixation of the spring on a topographic map has 
been done. Area, to be examined at each source, is 0.25 km². The map presented in this 
article was constructed in the coordinate system of 1942, based on the reference-ellipsoid of 
Krasovskiy (Pulkovo-1942, SC-42). Geographical coordinates of springs were obtained by 
means of the Garmin eTrex Venture HC GPS- receiver in the international geocentric WGS 
84 coordinate system based on the WGS-84 ellipsoid. ArcGis 9.2 GIS package was selected 
as a means of map construction, which allows to process and display spatial information. 
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Figure 2 – Yegindybulak wellspring 

 

 
Figure 3 – Wellspring in Aktau v. 

 
The scope of work for springs survey included: familiarization with materials of 

earlier surveys, studying the arrangements of sources, the study of compliance with the 
requirements of SanRaN 2.1.4.1175-02 [14], sampling, measurement of production rate, 
photo registration of the object, coordinates setting of the spring with the help of GPS-
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navigator, compilation of the contour of the object, geological and geomorphologic 
binding, compilation of spring’s draft passport [15]. 

Water was sampled from all 30 springs in order to study their chemical composition 
and to evaluate the suitability for drinking. Sampling for hydro-chemical and toxicological 
water analysis was done in accordance with GOST 2874-73 [15], using the sampler device 
PE -1105. All springs, were tested for salt composition as well as for heavy metals content: 
Cu, Zn, Pb, Cr, Ni. Analyses of biochemical indicators were carried out using the chemical 
(titrimetric, gravimetric) and physico-chemical methods (photo-electro-colorimetric, 
electrochemical, atomic absorption methods, fluorescent) in accordance with the GOST 
requirements [14]. The results were compared with the standards of GOST 17.1.2.04-77 
“Indicators and the taxation rules of fishery water bodies” and SanRaN 3.01.070-98 – 
“Protection of surface waters from pollution” [17, 18]. Regulatory documents and reference 
materials [14, 16-19] of Kazakhstan and Russia were used to determine the level of springs’ 
contamination by heavy metals. 

Results and discussions. Springs of Common Syrt. 15 springs have been studied on 
the territory of Common Syrt (West Kazakhstan) in the frame of survey conducted in spring 
– summer 2012. The pH of spring waters of Common Syrt, at average, is 7.6, within the 
MAC. Spring water hardness indicators range from 0.5 to 5.5. On this basis, we can judge 
that the water in all springs, except Taskalinsky 1 and 2 has an average hardness. Ion (salt) 
composition is individual for each spring, but in most cases, with a reasonable degree, the 
accuracy is determined by Na+, K+, Ca2+,Mg2+ cations and HCO3 , SO4

2-, Cl-  anions. There 
are some few of the other ions in water, though their influence on the properties and water 
quality is sometimes very great. The average content of calcium in water is about 0.87 m/l. 
But it should be taken into account that there is a big difference between the levels. For 
example, the lowest calcium content was fixed in Taskalinsky 1 spring – 0.1, and the 
highest was fixed in spring near Pavlovo v. – 3.146. The calcium content in drinking water 
has no any standard value but together with magnesium (Mg) it formulates the water 
hardness, which, in its turn, can influence the water taste and quality. Average 
concentration of Mg in spring water is 2.1 mg/l. Magnesium content in some cases exceeds 
the calcium content. Chloride MAC is 350 mg/dm3.  Chloride content in the investigated 
water is extremely low and does not exceed MAC. Sulphate content in the investigated 
water varies from 78 to 304 mg/l. These figures show that all spring water satisfy the MAC 
norms.  Hydro-carbonate ions’ content in the investigated water varies from 48 mg/l (spring 
near Big Ichkah mountain) to 579 mg/l (spring near Pavlovo village). In general, the salt 
background of the examined springs complies all the SANRaN requirements. The analysis 
shows the wide range of spread in values of the elements content. Such big variation could 
be explained by different chemical composition of aquifers whereof the water supply is 
done, and by factors that influence the formation of chemical water composition. Two 
parameters were considered during the assessment of cations content in spring water: 
amount of cations and proportion of anions which influence the hydrochemical class of 
spring water. The spring water could be divided into two groups according to the cations 
amount: group of 100-400 mg/l and 500-900 mg/l.  At that the springs with relatively low 
anions content are located in the south, and those with higher content – in the north. 
However, a weak correlation is observed (-0.28): the higher hypsometric position of a 
spring, the lower cations content. The spring with the predominance of HCO3

- ion are 
located mostly in northern (Syrt) part of exploration area, and springs with the 
predominance of SO4

2- ion gravitate toward the southern (champaign) part. Springs with the 
predominance of HCO3

- ions gravitate toward the eluvial (automorphous) elementary 
geochemical landscapes, and springs with the high concentration of SO4

2- ion – toward the 
lowland landscapes. Negative correlation (-0.13) of the high-altitude position of the spring 
is marked. In the northern part of the investigated area there are springs with the 
predominance of Na+, in southern – with the predominance of Ca2+. There is no high- 
altitude differentiation among cations. 12 springs (among 15) have the chrome 
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predominance compared to the concentration of other analyzed heavy metals (Ni, Cu, Pb, 
Cd, Zn). The spring water near Krutoy village (spring №2) has a high concentration of 
nickel and plumb. At that there is MAC exceedance for nickel 62 times as much than for 
plumb. There is also high level of zinc and copper in springs in “Arystanova” farm, but no 
the MAC exceedance. MAC exceedance (3.2) for nickel was fixed in spring №1 near 
Tsyganovo village. There is a large exceedance of plumb (30 MAC) and cadmium (100 
MAC) in spring near Yanvartsevo village. There are four cases of cadmium exceedance 
were recorded: in spring near Krasnenkoe village (with the MAC of 67), spring №3 in 
Taskala village (the MAC of 56), spring №1 near Tsyganovo village (the MAC of 54), 
spring №3 in Tsyganovo village (the MAC of 52). The highest content of oil products 
(0.037 mg/l) was recorded in spring near Aktau, and the lowest – (0.001-0.004 mg/l) in 
springs near Krutoy village. High concentration of oil products was recorded near the big 
roads and big settlements.                    

Springs of Ural plateau. 12 springs have been examined on the territory of Ural 
Plateau (West Kazakhstan) in the frame of survey conducted in spring – summer period of 
2012-2013. The pH of the examined springs is, at average 7.5. Water mineralization 
changes from 150 to 1202 mg/l, and constitutes at average 460 mg/l. Considering the fact, 
that the oxidability value must not exceed 5 mg/dm³, the studied water contain an adequate 
number of the organic matter. According to the total hardness indicators the studied water 
should be referred to hard water, as its values are within 2.42 – 11.5 mg/dm³. The nitrates 
content in spring water ranges from 5.17 to 6.47 mg/dm³. These values do not exceed the 
norms of MAC. The nitrite-ion concentration is within0.010 – 0.246 mg/dm³. These values 
also do not exceed the norms of MAC [14]. The average content of calcium in spring water 
is 2.3 mg/l, but it should be considered that there is a big difference in values. For example, 
the lowest calcium concentration was recorded in spring Ardak – 0.11, and the highest – 
6.08, in Solyanka spring. Average magnesium concentration in springs is 3.16 mg/l. It 
ranges from 0.97, in Tozhir spring, to 4.97, in Solyanka spring. magnesium concentration 
in in specific cases exceeds the calcium concentration. Chloride content in the examined 
springs does not exceed the MAC.     

As the result of the toxicological indexes analysis the following received values 
have been received: chrome content is within 0.008-1.158 mg/dm³. It exceeds the MAC. 
Such random distribution is explained by the chemical properties of this metal: chrome ions 
actively sorbed by natural adsorbents in bottom sediments, and they actively settle at the 
bottom of water basin due to the migration mobility. Plumb concentrations in the studied 
water were not detected. Zinc ions are on the background level in the investigated samples 
of spring water, and do not exceed the MAC. Zinc concentration in spring water changes 
within 0.002-0.0728 mg/l. Cadmium concentration ranges within 0.0325 – 0.0485 mg/dm³. 
The springs research results have showed that cadmium concentration in this water is 
somewhat higher the MAC. This can be explained by the water washing-out from 
farmlands. Oil products’ content in the unpolluted springs is the hundredth or tenth parts of 
milligrams in 1 dm³. The MAC for oil products in drinking water is 0.1 mg/l. The presence 
of cancerigenic carbons in water is unallowable. Oil products’ content in the investigated 
samples of spring water ranges from 0.014 to 0.021 mg/dm³, and it does not exceed the 
MAC. According to these values the spring water can be referred to water objects 
unpolluted by oil products. The conducted research has showed that springs of Ural Plateau 
are characterised by the absence of nitrate contamination. The factors, that contribute to the 
increase of nitrates concentration in spring water are the close allocation of agro—
landscapes on the slopes of draws. 

Springs of Caspian Lowland. Three springs in the Caspian lowland of West 
Kazakhstan were found and studied in the field period of 2013. They are Aibas, Niyaz 
springs and the spring near Inder lake. Underground water of Caspian lowland, that present 
in sediments of Quarternary system, are mainly of a chloride-natrium type. According to 
the literary data, the location area of Aibas and Niyaz springs is referred to Aralsor deep of 
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Caspian lowland [20]. The level of the underground water on watersheds is 10-12 m deep, 
and on the slopes of draws the deepness is 8-10 m. It is mostly brackish or saline 
(mineralization of underground water within this area is higher than 10 g/l). This is mostly 
chloride- natrium and the chloride- magnesium-natrium water according to the chemical 
composition. As per the anions predominance the Aibas and Niyaz springs are referred to 
the hydrocarbonate (HCO3

-) springs. As per the cations predominance the both springs are 
referred to the sodium ones.Thus, the Aibas and Niyaz springs are referred to the 
hydrocarbonate-sodium class. They (the springs) have a rather anthropogenic origin. They 
are located in the cognominal draws in the lower part of the artificial dams. Their formation 
is probably due to the filtration of the chocked water from dam. Chemical compound of 
these springs differs from the underground water of this area according to chemical quality, 
which is, maybe related to the washing-out of the material of carbonate dam. This leads to a 
hydrocarbonate-sodium chemistry, but not to a chloride- sodium one. S.A. Nikitin(1941) 
proved that the chloride- sodium salinification predominates in those water having a contact 
with salt domes [21]. S.A. Nikitin set a high value on salt domes. He explained the 
salinification of upper layers by chloride salt, peculiar to saline white alkali, by the raising 
of most mobile chloride salts in hot periods. Springs are also spread in the Inder salt-dome 
landscapes. According to V.P. Petrischev [22], at the north shore of Inder there are springs 
with the minaeral water. Among them are Aschebulak, which is used for balneotherapy. 
Annual average discharge of springs is 78.2 l/sec, varying within 33-144 l/s [23]. 
According to I. V. Golovachev [24], there are 32 springs of different discharge located on 
the north shore of Inder lake. Total discharge of all springs is, at average, 35.25 l/sec. or 1/1 
mln m³/year. The most strong is Aschebulak spring (22.5 l/sec). The examined spring near 
Inder lake, is referred to the chloride(Cl-) springs according to the anions predominance, 
and according to the cations  predominance – to sodium ones (Na+K+).  Thus, the spring 
near Inder lake refers to the chloride-sodium hydrochemical class of springs. High 
concentration of ferrum (0.4 mg/l when MAC is 0.3 mg/l) is in the spring near Inder lake. 
The rusty mats have been formed under the influence of oxidation-reduction processes and 
the life activity of microorganisms. This spring one may refer to hydrosulfuric springs as 
per outer indicators, though we did not do the check the hydrogen sulphide content in it. 
specific outer indicators of hydrosulfuric source are: presence of hydrosulfuric smell and 
the light-gray or whitish bloom, which evolves on the soil-plant cover.The water of the 
spring near Inder lake one may refer to the chloride-sodium and hydrosulfuric rusty type of 
mineral water. Chrome predominance was recorded in two among three studied springs 
compared to the concentration of other analysed heavy metals. High concentration of 
chrome was detected in Aibas and Niyaz springs, however these concentrations do not 
exceed permissible rates (Niyaz – 0.44 mg/dm³; Aibas – 0.48 mg/dm³). Insignificant zinc 
content was detected in the same springs, and it is also within the permissible rates. Copper 
was detected in the Inder spring. Its concentration is 0.190 mg/dm³. The largest content of 
oil-products (0.039 mg/dm³) was recorded in Aibas spring, the smallest (0.008 mg/dm³) – 
in Niyaz spring. In general, the oil-products content is on satisfactory level. 

Conclusions. In general, analyzing the structure of spring areas and the chemical 
composition of spring waters, the following conclusions can be made:   

- The main reason of expanding of chemically non-uniform spring waters is a 
complex geological and geomorphologic structure of West Kazakhstan. 

- within the research area, when moving from north to south, there is an increase of 
SO4, Cl and Na content, which is reflected in the increase in the proportion of brackish and 
saline underground water outlets.  

-  in general, the dominance of fresh hydrocarbon classes of springs at the Common 
Syrt  illustrates a hydrochemical zonality of groundwater in the European part of 
Kazakhstan.  
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- Within the zones of neotectonic activity the springs presenting the hydro-
geochemical anomalies are distinguished (spring on the Inder lake, and the Aksu spring in 
Belogorsk chalk mountains);  

- According to the latitudinal zonality of landscape-forming factors from north to 
south, the hydro-geochemical characteristics of springs water change: hydro-carbonate 
composition changes to the of sulfate and chloride, salinity increases, in general the number 
of springs reduces;  

- There are differences between the hydro-geological regions: the predominance of 
sulphate-hydro-carbonate and natrium at the Common Syrt, and the hydro-carbonate and 
natrium-calcic on the Podural plateau;  

- The following differentiation is observed in order of microelements content: some 
anomalies of Ni, Pb at the Common Syrt in the uniform distribution of Zn, Cu, Cd, and Cr.  

-  Identification of significant differentiation of the chemical composition of springs 
in West Kazakhstan allows assessing their practical and recreational value, and developing 
the protection measures considering the peculiarities of a particular spring.  

Spring water study, as the alternative water supply sources in shallow areas, can be 
continued also in other regions of Kazakhstan. 
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Ахмеденов К.М. 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН БҰЛАҚ СУЛАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

Мақалада Батыс Қазақстандағы бұлақтардың шығуының экологиялық жағдайына 
баға берілген. Зерттеу нәтижелері мен жер асты суларының GPS-орналасуы ұсынылды. 
Бұлақтардың шетелдік зерттеулеріне талдау жүргізілді. Мақалада Батыс Қазақстандағы 30 
бұлақтың гидрохимиялық және токсикологиялық сараптамасының нәтижелері келтірілген. 
Бұлақтардың параметрлеріне салыстыру жүргізілді. Мақалада бұлақ суының химиялық 
құрамының қалыптасуына баға берілген. Мақалада катиондар мен аниондардың, ауыр 
металдардың, бұлақты судың гидрогеохимиялық үлгілеріндегі мұнай өнімдерінің құрамы 
санитарлық нормалар мен су сапасына қойылатын талаптармен салыстырғанда сипатталады. 
Бұлақтардың табиғи жағдайының бұзылу дәрежесі және антропогендік әсер ету сипаты 
бойынша үш тобы бөлінген. 

Тірек сөздер: гидрология, гидрогеология, экологиялық-геохимиялық 
мониторинг, жер асты суларының табиғи шығу жолдары, бұлақтар, бұлақ 
шатқалдары, дебит, ауыр металдар, мұнай өнімдері, сертификаттау, иондық құрам, 
шегенделу, минералдану, антропогендік стресс. 

 
Ахмеденов К.М. 

СОСТОЯНИЕ РОДНИКОВЫХ ВОД ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 
В статье дается оценка экологического состояния родниковых выходов в 

Западном Казахстане. Приведены результаты исследования и GPS-позиционирования 
выходов подземных вод. Проведен анализ зарубежных исследований родников. В 
статье приведены результаты гидрохимической и токсикологической экспертизы 30 
родников в Западном Казахстане. Проведено сопоставление параметров родников.  
В статье дается оценка формирования химического состава родниковой воды. В 
статье описывается содержание катионов и анионов, тяжелых металлов, 
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нефтепродуктов в гидрогеохимических образцах родниковой воды в сравнении с 
санитарными нормами и требованиями к качеству воды. Выделены три группы 
родников по степени нарушенности их естественного состояния и характеру 
антропогенного воздействия. 

Ключевые слова: гидрология, гидрогеология, эколого-геохимический 
мониторинг, естественные выходы подземные вод, родник, родниковые урочища, 
дебит, тяжелые металлы, нефтепродукты, сертификация, ионный состав, 
каптированность, минерализация, антропогенный стресс. 
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ЛАНДШАФТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЛЯНОЙ 
ТЕКТОНИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ МИРА2 

Аннотация. Рассматривается значение физико-географических условий в 
формировании структуры солянокупольных геосистем, значение кепроковых 
отложений как важного идентификатора соотношения геодинамического и 
климатического факторов в динамических рядах развития солянокупольных 
геосистем. Предлагается рассматривать солянокупольный ландшафтогенез  в 
зависимости,  как от активности вертикальных тектонических движений, так и 
от широтно-климатической зональности. При этом высокие скорости 
неотектонических движений являются наиболее существенной причиной появления 
ландшафтных «феноменов» соляной тектоники. 

Ключевые слова: галокинез, соляная тектоника, кепрок, ландшафт.  
 

Формирование ландшафтных комплексов под воздействием соляной 
тектоники остается слабо изученным направлением физической географии и 
ландшафтоведения. Вместе с этим работы, освещающие воздействие соляных 
поднятий на отдельные компоненты ландшафта довольно многочисленны, но 
охватывают преимущественно отдельные регионы. Поиску корреляции активности 
соляных куполов Прикаспийской низменности и их проявлению на поверхности 
посвящены работы по геоморфологии (Ю.А. Мещеряков, Л.Б. Аристархова), 
почвоведению (В.А. Ковда), геоботанике (А.П. Лактионов). В США геолого-
геоморфологические факторы проявления соляных структур на поверхности связаны 
с работами М.Джексона, М.Хьюдека, У.Аутина, в Европе И.Брутанса (Чехия), 
К.Талбота (Швеция).  

Одной из особенностей развития солянокупольных геосистем является 
взаимосвязь как с ростом и последующим выщелачиванием соляного ядра, так и с 
формированием надсолевых отложений. Соотношение между активностью соляного 
купола и скоростью денудации надсолевых пород (обусловленной в том числе 
широтной зональностью) приводит к формированию разнообразных ландшафтных 
систем, связанных генетически с соляным тектогенезом.  В целом солянокупольные 
геосистемы достигшие кульминационной стадии развития имеют сложную 
ландшафтную структуру, обусловленную вскрытием разнообразных по физико-

                                                
2Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-05-00514а 
«Ландшафтно-геоморфологические «феномены» соляной тектоники: морфология, 
динамика и проблемы рационального природопользования»). 
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химическим свойствам геологических пород, грядово-холмистым рельефом, 
смещением речных долин, развитием карста, сопровождаемым формированием озер, 
выходами подземных вод, а также разнообразной антропогенной деятельностью. 
Таким образом, для солянокупольных геосистем можно выделить два наиболее 
важных фактора их формирования – активность соляных структур и скорость 
преобразования надкупольной поверхности под воздействием зональных факторов 
ландшафтной дифференциации. 

Интерес физической географии к воздействию соляной тектоники на 
ландшафтообразующие процессы продиктован прежде всего, как возможностью 
наблюдения многообразия в проявлении соляных структур в ландшафтах различных 
природных зон [1], так и в соотношении между широтно-зональными и азонально-
геоструктурными вариантами таких ландшафтов. Учитывая, что процесс воздействия 
растущей соляной структуры растянут во времени и протекает в основном как в 
пределах, так и вне зоны межкомпонентных взаимодействий, формирование 
солянокупольного ландшафта происходит поэтапно. Не все из стадий 
солянокупольного ландшафтогенеза прослеживаются в пределах конкретных 
регионов. При этом морфологическая структура ландшафтов, расположенных в 
пределах одного и того же солянокупольного бассейна не совпадает и 
индивидуальна, особенно по отношению к гидрографическим бассейнам и 
водораздельным пространствам. В то же время морфологические очертания 
ландшафтного рисунка для природных комплексов, сформированным под влиянием 
растущих соляных диапиров различных солянокупольных бассейнов, даже сильно 
удаленных, находящихся на разных континентах, может совпадать и оказаться 
идентичной, что позволяет говорить о фрактальной размерности структуры 
солянокупольных ландшафтов.  

  

 
Условные обозначения: (I) Гигантские: (2) Свердруп, (4) Джин д/Арк, (5) Гранд Банки, (10) 

Парадокс, (11) Восточный Техас, (12) Северная Луизиана, (14) побережье Мексиканского залива, (18) 
Салинас, (22) Зипакуэйра, (31) Кабинда (32) Габон (47) Аквитания, (55) Южно-Североморский, (56) 
Северо-Западный Германский, (57) Северно-Североморский, (58) Тромсе (61) Днепровско-Донецкий, (62) 
Прикаспийско-Предуральский, (68) Загрос, (70) Суэц, (71) Арабский, (72) Восточный Красноморский, (74) 
Оман. (II) Субгигантские: (6) Шотландия, (13) Миссисипи (16) Сабинас, (19) Петенчиапас, (23) Такуту, 
(25) Ориенте-Укаяли, (26) Эспириту-Сан, (27) Кампос, (30) Кванза, (39) Эссаэйра, (40) Атлас, (41) 
Морской, (46) Кантабриан, (49) Ионийский, (50) Южная Адриатика, (51) Карпаты, (52) Трансильванский, 
(63) Деште-Кевир, (77) Бохайского залива, (79) Бонапарт, (80), (81) Амадеус. (III) Мелкие: (1) Чукотское, 
(3) Монктон, (7) Жорж банка, (8) Балтимор-Каньон, (9) Каролина, (15) Саут-Техас, (17) Сигсби, (20) 
Куба, (21) Хайтиан, (24) Барререинас, (28) Атакама, (29) Нейкуин, (33) Либерия, (34) Сенегал, (35) 
Коморские острова, (36) Западное Сомали, (37) Данакили, (38) Желтое море, (42) Алжиро-Альборан, (43) 
Балеарский, (44) Эбро, (45) Хака, (48) Левантийский, (53) Лигурийский, (54) Родания, (59) Нордкапп, (60) 
Енисей-Хатангский, (65) Северо-Иранский, (66) Йезд, (67) Северный Керман, (69) Мертвое море, (73) 
Хадрамаут, (75) Соляной хребет, (76) Квайдам, (78) Цзянхань, (82) Вулнаф, (83) Офицер, (84) Флиндерс. 

Рисунок 1 – Солянокупольные бассейны мира [2] 
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Современные направления исследований поверхностных проявлений 
соляной тектоники охватывают ряд важных, но далеко не всеобъемлющих 
направлений. Среди наиболее интересных следует выделить следующие: 1) 
исследование соляных экструзивных потоков; 2) изучение соляного карста; 3) анализ 
почв и поверхностных грунтов, в т.ч кепроковых отложений; 4) анализ соотношения 
между границами эвапоритовой толщи и ландшафтными границами с 
использованием полевой георадарной съемки.  

Все эти направления связывает одно важное обстоятельство. При объяснении 
механизмов развития соляных «фонтанов» и «глетчеров» Ирана, при оценке 
интенсивности развития наземных и подземных форм галогенного карста, при 
объяснении происхождения гипсовой «шляпы» используются параметры, 
определяющиеся физико-географическими условиями территории, которые в целом 
увязываются с проявлениями ведущих ландшафтообразующих факторов – широтной 
зональности, секторности/континентальности, эффекта барьерности [3]. 

Если не брать во внимание влияние различных физико-географических 
факторов, в результате роста соляной диапир потенциально способен достичь 
дневной поверхности и выйти за ее пределы. В том месте, где это происходит, 
формируются положительные формы рельефа с усиливающимися эрозионными 
процессами и выходами на поверхность комплекса как надсолевых отложений, так и 
бессолевых пород, относящихся к одной формации, что и соленосная толща. 
Растущая в процессе галокинеза соляная структура толкает перед собой верхний 
бессолевой комплекс, состоящий из гипсов и ангидритов и представляющий собой 
первичный или сингенетический кепрок. Постепенно ядро соляного поднятия, 
оказавшееся выше базиса эрозии, выщелачивается. Из нерастворенных включений 
(сульфатных, глинистых, карбонатных) формируется «гипсовая» шляпа или 
вторичный (эпигенетический) кепрок. Кепроковые останцы, разделенные 
карстовыми мульдами, представляют собой характерное и широко распространенное 
геоморфологическое сопряжение, характерное для посткульминационной стадии 
развития солянокупольных ландшафтов.  Кепроковые формации достаточно точно 
отображают связь активность галокинеза, выражающуюся в первую очередь в 
скорости роста соляных структур) и ландшафтогенеза, инвариантными для которого 
являются широтно-зональные физико-географические условия, в том числе режим 
атмосферного увлажнения, а также воздействие подземных водоносных комплексов.  

В связи с этим, на основе различных публикаций, мы попытались 
рассмотреть этапы воздействия соляной структуры на ландшафт через динамические 
ряды в различных ландшафтных зонах и областях – влажных смешанных лесов 
субтропического пояса (Луизиана) и пустынь тропического пояса (Южный Иран). 
Входными параметрами для оценки роли «гипсовой» шляпы соляных структур в 
формировании ландшафтных геосистем являются следующие показатели. 
Установлено, что для образования 300 метровой толщи гипсо-ангидритовых пород на 
соляном куполе диаметром 2 км требуется около 124 км3 воды [4]. По другим 
данным, около 70 % многолетних годовых осадков из годового объема в 400 мм в 
Южном Иране, вероятно, испаряется, и только около 20% стекает с поверхности, 
участвуя в выщелачивании соляного ядра [5]. Имеются также сведения о том, что при 
140 мм осадков, выпадающих в Центральном Иране, способны растворять до 23 мм 
галита соляного диапира [6; 7]. Данная величина более чем в 4 раза меньше 
количества соли, выдавливаемого из ядра купола. Также для купола Содом на 
восточном берегу Мертвого моря изучена скорость размыва выходящих на 
поверхность соляных экструзий (Frumkin, 1994, 1996) [8; 9]. Ее величина составила 4-
25 мм в год, что существенно ниже, чем получено в Иране. По данным, собранным 
Н.Ф. Глазовским (2006) [10], скорость выноса солей в озеро Баскунчак из 
прилегающих соляных структур составляет до 250 тыс т/год (модуль поступления 
солей 2,2 тыс. т/км2, поскольку озеро образует бессточный бассейн), в озеро Индер – 
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200 тыс. т/год (модуль поступления в Индерском бессточном бассейне – 1,7 тыс. 
т/км2), в озеро Эльтон – 300 тыс. т. Во всех этих цифрах по соляным куполам 
Прикаспийской впадины примечательным фактом является то, что модуль 
поступления солей одинаков в условиях сопоставимого количества атмосферных 
осадков. Наглядным примером, трансформации солянокупольного ландшафта даже 
при сравнительно небольшом количестве осадков служит наличие крупных 
карстовых районов [11; 12; 13;].  

Территории, иллюстрирующие динамические ряды, учитывали также 
структурно-тектонические и геоморфологические особенности. Ландшафты соляных 
диапиров Луизианы расположены в пределах молодой низменной равнины со 
спокойным платформенным режимом погружения.  Солянокупольные ландшафты 
побережья Персидского залива формируются в условиях краевого прогиба 
кайнозойского заложения в условиях прибрежной равнины и передовых складок гор 
Загрос (рисунок 2). Представленные схема отражают как роль геодинамических 
процессов, так и значение количества атмосферных осадков в формировании и 
развитии ландшафтных комплексов в пределах соляных структур. В условиях 
относительно медленного роста соляного диапира мощное атмосферное увлажнение 
на равнинах Галф Коста активно формирует кепроковые породы, защищающие 
соляное ядро от выщелачивания [14; 15]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика формирования ландшафтных комплексов в условиях 

влажных равнин платформенного типа Примексиканского бассейна (Луизиана) и 
активного горообразования в пределах Ормузского бассейна (Южный Иран) 

  
Таким образом, формируются обратные положительные связи – чем 

активнее растет диапир и усиливается растворение его вершины, т.е. интенсивнее 
формирование «гипсовой» шляпы, играющую экранирующую роль по отношению к 
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атмосферному увлажнению. Важными дополнениями к представленным 
динамическим рядам являются исследования кепроковых отложений на Северо-
Германской низменности (рисунок 3, А, В). В условиях значительного количества 
осадков (700 мм) и слабого устойчивого опускания мощность вторичного кепрока 
для соляных диапиров в пределах Северо-Германского бассейна выражен 
практически повсеместно. Другой иллюстрацией к представленным процессам 
являются обнажения каменной соли эоценового возраста, образовавшиеся после 
длительной добычи, на руднике Кардона в Каталонии [16]. 86-метровый обрыв 
каменной соли является как результатом долгой открытой добычи, так и объясняется 
активным ростом соляного ядра в пределах предгорного прогиба Пиренеев. 
Открытые выходы соли на руднике Кардона показывают, что несмотря на большое 
количество осадков (более 600 мм в год), активный галокинез способен сохранять 
даже в условиях выщелачивания пласты каменной соли неглубоко от поверхности 
(рисунок 3, Б, Г). Причиной является с одной стороны быстрый смыв в условиях 
большого уклона соляных пластов, с другой – защитную роль играет лесная 
растительность и плотный почвенный покров. Даже в отсутствии кепроковых 
отложений (в пределах Кардоны они практически отсутствуют) карстовые процессы 
обусловлены исключительно техногенными воздействиями. Переходя к важной и 
малоисследованной проблеме корреляции между контурами структур, 
образованными в результате галокинеза и ландшафтными границами, необходимо 
сказать, что явная связь между ними отмечается не только для открытых структур, но 
и для дизъюнктивных мульд, сформировавшихся над сводами соляных 
антиклиналей. Кроме того георадарная съемка, проведенная летом 2019 года в 
пределах Боевогорского (Мертвосольского) соляного купола, показала, что наиболее 
яркие геоморфологические линеаменты соответствуют резким 
литостратиграфическим переходам. Такие границы отражаются в ландшафте в форме 
крутых склонов или резко очерченных балок и оврагов с лито- и гидроморфными 
комплексами почв и растительности (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Формы проявления соляной тектоники в ландшафтах Европы: А - 
выходы галита, вскрытые на небольшой глубине (Кардона, Испания); Б – карстовая 

котловина и обнажения гипсов верхней перми (Люнебург, Нижняя Саксония, 
Германия); В – обнажения галита в растущем соляном ядре после открытой 

разработки калийный солей и шахта Мина Ньевес (Кардона, Испания); Г - выходы 
галогенно-сульфатных пород цехштейна в кепроке купола Люнебург (Нижняя 

Саксония, Германия) 
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Рисунок 4 – Георадарные профили, построенные на различных участках 
Боевогорского (Мертвосольского) соляного штока: А – центральная часть до 

глубины 50; Б – центральная часть до глубины 26 м; В – юго-западная окраина до 
глубины 50 м; Г – переход к центральной части структуры до глубины 50 м 
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Таким образом, соляная тектоника представляет собой не только важную 
ландшафтообразующую силу, но и демонстрирует большую изменчивость в пределах 
различных регионов мира, в границах одного бассейна, а также одной структуры. 
Данное обстоятельство существенно осложняет возможность сопоставления 
солянокупольных ландшафтов, но в то же время позволяет отчетливо выявлять 
различные сочетания тектонических и физико-географических процессов. 
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Петрищев В.П. 
ЛАНДШАФТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЛЯНОЙ 

ТЕКТОНИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ МИРА 
  

Аннотация. Рассматривается значение физико-географических условий в 
формировании структуры солянокупольных геосистем, значение кепроковых 
отложений как важного идентификатора соотношения геодинамического и 
климатического факторов в динамических рядах развития солянокупольных 
геосистем. Предлагается рассматривать солянокупольный ландшафтогенез  в 
зависимости,  как от активности вертикальных тектонических движений, так и от 
широтно-климатической зональности. При этом высокие скорости неотектонических 
движений являются наиболее существенной причиной появления ландшафтных 
«феноменов» соляной тектоники. 

Ключевые слова: галокинез, соляная тектоника, кепрок, ландшафт. 
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LANDSCAPE DIVERSITY OF SALT TECTONICS MANIFESTATIONS IN 

DIFFERENT REGIONS OF THE WORLD 
 
Annotation. The importance of physical and geographical conditions in the 

formation of the structure of salt dome geosystems, value of caprock deposits as an 
important identifier of the ratio of geodynamic and climatic factors in the dynamic series of 
development of salt dome geosystems is considered. It is proposed to consider the salt 
dome landscape Genesis depending on both the activity of vertical tectonic movements and 
on the latitudinal and climatic zonality. At the same time, high speeds of neotectonic 
movements are the most significant reason for the appearance of landscape "phenomena" of 
salt tectonics. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДІ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДІҢ КЕЛЕШЕГІ 

 
Аңдатпа. Мақалада Батыс Қазақстан облысындағы суармалы жерлердің 

қазіргі қолданысы қарастырылған. Суармалы жерлердің әлеуетін толық 
пайдаланбай ауыл шаруашылық өндірісін, әсіресе мал шаруашылығын күшейту 
мүмкін емес.  Суармалы жерлер – мол өнім кепілі. Жер суарумен айналысу 
құрғақшылықтан құтқарады, дақылдардан жылма-жыл тұрақты өнім алуға қол 
жеткізеді. Қазіргі таңда тұрақты суаруды пайдалану максималды түрде 
азайтылған, себебі өз құнын ақтай алмайды. Осыған орай салынған көлтабандап  
суару жүйелері жерлерді суарудың бірден-бір әдісі және мал азықтық 
дақылдардан жоғары өнім алу құралы.  

Тірек сөздер: Батыс Қазақстан, тұрақты суару , көлтабандап суару. 
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Батыс Қазақстан облысының аумағына тән ерекшелігі - ауыл шаруашылық 
өндірісінің жылдың құрғақшылығына тәуелділігі. Құрғақшылық жылдарда астық 
пен мал азығын өндіру күрт қысқарады. Сондықтан жер қоры негізінен 
жайылымдық алқаптар мен шабындықтарды қамтиды, облыста табиғи 
шабындықтар мен лимандарды пайдалануға негізделген мал шарушылығы бағыты 
басым.  

Ленгипроводхоз мәліметтері бойынша (1968 ж.) Батыс Қазақстан 
облысында суаруға жарамды 1,6 млн га жер бар. Суармалы жер қорына қою 
каштанды, каштанды, ашық каштан, шалғынды каштан, шалғындық, шалғынды-
лиманды және жазық топырақ бөлінген. Суармалы жерлердің топырағы сілтілік 
дәрежесінің әр түрлі деңгейімен  сипатталады. Өткен ғасырдың 1986 ж. қарай 
73,449 гектар тұрақты және 285083 гектар көлтабандап суарылатын жерлер 
игерілді. Лимандардың үлкен бөлігі аумақтың керемет біркелкілігімен 
түсіндіріледі, бұл күрделі қаржы жұмсамай сапалы суару жүргізуді қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, рельефтік ерекшеліктерге байланысты тұрақты суару 1200-
ден астам суармалы қондырғылардың көмегімен жаңбырлатып суару арқылы 
жүргізілді [1]. 

Халықты сумен жабдықтау және агроөнеркәсіп кешенін мелиоративтік 
сумен қамту  үшін облыста ирригациялық суару жүйелері салынған, олардың 
жалпы ұзындығы су қоймаларының каскадымен қоса алғанда 848,8 шақырымды 
құрайды, магистральдық және тарату каналдары мен 50 гидротехникалық 
құрылыстарын қамтыған. Олардың ішінде: Жайық-Кушум ирригациялық суару 
жүйесі көктемгі су тасқыны кезінде 125 м3 / с жылдамдықпен Жайық өзенінен 
гравитациялық су қабылдайды, жобалық су тұтыну жылына 840 млн. м3, Жәнібек 
ирригациялық суару жүйесі жобалық су тұтыну жылына 143 млн. м3 , Волгоград 
облысының Паллас жүйесінен су жинайды, Кіші-Өзен және Үлкен-Өзен 
ирригациялық суару жүйесі су құбырларынан жылына 181,4 млн. м3 суды 
тұтынады, РФ Саратов облысының Саратов каналынан су жинайды,  сондай-ақ 19,1 
млн. м3 су көлемі бар Шаған су қоймасы. Барлығы облыста жалпы сыйымдылығы 
495,15 млн. м3 болатын 24 су қоймасы салынды. Олардың ішіндегі ең ірілері: Бітік - 
106,76 млн. м3, Дөңгелек - 57,4 млн. м3, Киров  - 63 млн. м3, Пятимар – 33,3 млн м3. 
Жоғарыда айтылған жасанды су артериялары 21,7 мың гектар тұрақты суару, 161,7 
мың гектар лимандық суару және 3435,7 мың гектар су тасу аудандарын қоса 
алғанда 6 млн. гектардан астам аумақты қамтиды және 71 ауылдық округ 
тұрғындарын сумен қамтамасыз етеді [2].  

Суармалы жерлерге тұрақты немесе уақытша суару жүйелері бар, суару 
көздерімен байланысты ауыл шаруашылығына және суаруға жарамды, жақсартуды 
немесе суару желісі қайта қалпына келтіруді  қажет ететін жерлер жатады. 
Суармалы алқаптарға сондай-ақ, арнайы қондырылған су қабылдайтын 
қондырғылары бар, мобильді ирригациялық құрылғының көмегімен суарылатын 
жерлерді де жатқызуға болады. 

Тұрақты суарылатын жерлерге белгіленген уақытта, жоспарға сәйкес 
қажетті мөлшерде суару жұмыстары жүргізіліп, 75% сумен қамтамасыз ете алатын 
суару жүйесі бар жерлерді жатқызады. 

 Шартты түрде суарылатын жерлерге өсіп-өну маусымының барлық 
кезеңінде мерзімінде суаруға қажетті су мөлшерімен қамтамасыз етілмеген ауыл 
шаруашылығы дақылдары, көпжылдық екпелер, шабындықтар немесе 
жайылымдар жатады. 

Арнайы су жинақтары жоқ, мобильді суару құрылғысының көмегімен 
тұрақты суарылмаған алқаптар суармалы жерлердің құрамына кірмейді. 
Топырағының сапасы бойынша ауыл шарушылығы дақылдарын өңдеуге жарамсыз 
(сортаңданған, шайылған топырақтар және т.б.) суару жүйесі бар алқаптар есептен 
шығарылады. Сондай-ақ, суару жүйесімен тіркеуде бар, алайда басқа жерлерге 
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өткен (су көздері жоқ, суару жүйесінің 50% -нан астамы істен шыққан 
жайылымдар,өрістер мен бұталар) алқаптар есептен алынады. [3] 

Батыс Қазақстан облыстық жер қатынастары басқармасының 
мәліметтеріне сүйенсек, 2015 ж. 1 қаңтарда облыста 55,839 га тұрақты суармалы 
жер бар. 
           1 кестеде Батыс Қазақстан облысының аумақтық бөлімшелері бойынша 
тұрақты суару жерлерін бөлу, сондай-ақ суармалы жерлерді пайдаланудың 
пайыздық қатынасы және олардың қарқындылығы көрсетілген. 
 

Кесте 1 – Облыстың аудандары бойынша суармалы жерлерді пайдалану деңгейі 
Аудандар 

 
Суармалы жерлердің 

барлығы 
Суармалы 
жерлердің 

пайдаланғаны 

Суармалы 
жерді 

пайдалану 
қарқындылығы

, % 
Га Үлес 

салмағы, 
%  

Га үлес 
салмағы, 

%  
1 2 3 4 5 6 

Ақжайық ауданы 691,7 18,9 660,5 18 95,5 
Бөрлі ауданы 63,5 1,7 62,5 1,7 98,4 

Жәнібек ауданы 203,4 5,5 166,2 4,5 81,7 
Жаңақала ауданы 18,3 0,5 18,3 0,5 100 
Бәйтерек ауданы 115 3,1 115 3,1 100 
Қазталов ауданы 33,2 0,9 33,2 0,9 100 
Қаратөбе ауданы 16,7 0,5 16,7 0,5 100 
Сырым ауданы 95 2,6 40,5 1,1 42,6 
Тасқала ауданы 150,5 4,1 150 4,1 99,7 
Теректі ауданы 2099 57,2 377,5 10,3 18 

Шыңғырлау ауданы 36 1 33 0,9 91,7 
Орал к. 144,4 4 75,3 2,1 52,1 

Барлығы 3666,7 100 1748,7 47,7 47,7 
 
         Кестеге сәйкес суармалы жерлердің ең көп бөлігі Теректі ауданына тиесілі, ол 
облыс бойынша барлық суармалы жерлердің 57,2 пайызын құрайды. Суармалы 
жерлерді пайдалану қарқындылығы Жаңақала, Бәйтерек, Қазталов, Қаратөбе, 
Тасқала, Бөрлі аудандарында жоғары көрсеткішке ие, ал Теректі, Сырым 
аудандарында керісінше суармалы жерлерді пайдалану деігейі төмен. Жалпы 
облыс бойынша суармалы жерлерді пайдалану қарқындылығы 47,7 пайызды 
құрайды. 
 
Кесте 2 – Ауылдық округтер мен елді мекендерде аймақтың шаруашылықтарында 

суармалы жерлерді пайдалану деңгейі 
Ауылдық округ 

/ ауыл 
 

Суармалы жерлердің 
барлығы 

Суармалы жерлердің 
пайдаланғаны 

Суармалы жерді 
пайдалану 

қарқындылығы, 
% 

Га Үлес 
салмағы, %  

Га үлес салмағы, 
%  

1 2 3 4 5 6 
Ақжайық ауданы 

Ақжол 9,6 0,26 8,3 0,47 86,4583 
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Ақсуат 44,1 1,2 41,8 2,39 94,7846 
Алғабас 10,1 0,28 8,9 0,51 88,1188 
Алмалы 514,8 14,01 503,3 28,76 97,7661 

Базартөбе 64 1,75 54,3 3,1 84,8438 
Есенсаай 3,7 0,11 3,4 0,19 91,8919 

Жаңабұлақ 20,3 0,55 19,1 1,09 94,0887 
Қабыршақты 1,9 0,52 1,7 0,1 89,4737 

Тайпақ 23,2 0,64 19,7 1,13 84,9138 
Бөрлі ауданы 

Ақбұлақ 5 0,14 5 0,29 100 
Ақсу 2,5 0,07 2,5 0,14 100 

Кеңтүбек 36 0,98 36 2,06 100 
Пугачев 20 0,55 19 1,09 95 

Жәнібек ауданы 
Ақоба ауылы 21,3 0,58 12,8 0,73 60,0939 
Борсы ауылы 18 0,49 15 0,86 83,3333 

Жақсыбай 
ауылы 

37,8 1,03 26 1,49 68,7831 

Күйгенкөл  13 0,35 13 0,74 100 
Таловка 64,2 1,65 60,2 3,44 93,7695 

Тау 22,6 0,62 16,7 0,95 73,8938 
Ұзынкөл 26,5 0,7 22,5 1,29 84,9057 

Жаңақала ауданы 
Бірлік 3 0,08 3 0,17 100 

Жаңақазан 4,3 0,12 4,3 0,25 100 
Қызылоба 5 0,1 5 0,29 100 
Меңдешов 3 0,08 3 0,17 100 
Пятимар 3 0,08 3 0,17 100 

Бәйтерек ауданы 
Макаров 50 1,36 50 2,86 100 

Белес 65 1,67 65 3,71 100 
Қазталов ауданы 

Қайыңды а/о 1,5 0,04 1,5 0,09 100 
Бостандық а/о 11 0,3 11 0,63 100 
Тереңкөл а/о 2,4 0,07 2,4 0,14 100 
Жаңажол а/о 6,8 0,18 6,8 0,34 100 

Қарасу а/о 4,4 0,12 4,4 0,25 100 
Қараөзенао 3,4 0,09 3,4 0,19 100 

Көктерек а/о 0,7 1,03 0,7 0,04 100 
Ақпәтер а/о 3 0,17 3 0,17 100 

Қаратөбе ауданы 
Қаратөбе а/о 8,2 0,22 8,2 0,47 100 
Сұлукөл а/о 8,5 0,23 8,5 0,49 100 

Сырым ауданы 
Жымпиты а/о 30 0,82 8,5 0,49 28,33 
Алғабас а/о 50 1,36 18 1,03 36 
Бұлан а/о 15 0,41 14 0,8 93,33 

Тасқала ауданы 
Қазахстан 47 0,26 47 2,69 100 
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Тасқала 93,5 2,5 93,0 5,32 99,4652 
Шежін 10 0,27 10 0,57 100 

Теректі ауданы 
Долинное 19 0,5 10 0,57 52,6316 

Подстепное 22 0,6 18 1,03 81,8182 
Аксуат 4 0,11 4 0,23 100 

Федоровка 140 3,8 39,8 2,27 28,4286 
Шаған 1914 52,1 305,7 17,47 15,9718 

Шыңғырлау ауданы 
Полтавский 23 0,63 20 1,14 86,9565 

Карагаш 13 0,35 13 0,74 100 
Орал қ. 

м-р Деркул 1,5 0,04 0,5 0,03 33,3333 
ЖШС "Кат-2" 7,3 0,2 3 0,17 41,2292 

ШҚ "Клад" 13,8 0,38 13,8 0,79 99,711 
ШҚ"Калентье

в" 
40 1,08 21 1,2 52,5 

ШҚ 
"Круглоозерн

ое" 

15 0,41 7 0,4 46,6667 

ШҚ "Нур" 44 1,2 10 0,57 22,7273 
ШҚ "Ким" 15,75 0,42 15 0,86 95,2381 

ШҚ "Шукеев" 7 0,18 5 0,3 0 
Облыс 

бойынша 
барлығы 

3666,7 100 1748,7 100 47,72 

 
            Кестеге сәйкес, суармалы жерлердің басым бөлігі Ақжайық , Бәйтерек, 
Жәнібек, Теректі ауданындарында шоғырланған. 
            Жалпы алғанда, аймақта тұрақты суарылатын жерлердің жалпы ауданынан 
суармалы жерлердің тек 6,5%-ы ғана пайдаланылады. Суармалы жерлердің ең 
белсенді концентрациясы Алмалы және Шаған ауылдық округтерінде 
шоғырланған(үлес салмағы тиісінше 14,01 және 52,1%). 
             Ауыл шаруашылық өнімдерін, әсіресе мал шаруашылығын күшейту, 
суаруды жақсартудың толық әлеуетін пайдаланбай, мүмкін емес. Дегенмен, 
экономикалық дағдарыс салдарынан ауыл шаруашылығы өндірісіне қажет қымбат 
жаңбырлату жабдығын пайдаланудан бас тартуға тура келді. Тұрақты суаруды 
пайдалану максималды түрде азайтылды. 
            Суармалы жерлердің 55,839 гектарынан тек 2,528 гектар жер 
пайдаланылады, ал қалған 53,311 гектар су көздерінің жоқтығы, топырақтың 
тұздануы, жер сапасының нашарлығы есебінен суарылмаған және бұл жүйелер 
ұзақ уақыт бойы пайдаланылмай толықтай істен шыққан (суару жабдығы 
пайдаланудан шығарылған). 
            2005-2009 жылдар аралығында облыстық жер қатынастары департаменті 
41,743 гектар тұрақты суарылатын жерлерді суарылмайтын жерлерге ауыстыру 
үшін жерге орналастыру жобаларын әзірледі. 
            Жоғарыда айтылған фактілерге сүйене отырып, облыстық жер қатынастары 
басқармасының және аудан әкімдіктерінің ұсыныстары бойынша 53,311 гектар 
жерді тозған жерлерге ауыстыру туралы мәселені көтерді, алайда 2015 жылғы 31 
наурызда облыс әкімінің бірінші орынбасары Өтегенов Ә.Ө. облыс әкімдіктерінің 
және аудан әкімдіктерінің қатысуымен 50,874 га тұрақты суару жерлерін қалпына 
келтіру туралы ұсыныс жасалды. 
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            Статистикаға сүйенсек, жердің жай-күйі, ең алдымен, ауыл шаруашылық 
мақсаттары үшін шаруашылық мақсаттарға пайдалануға қолайлылық тұрғысынан 
қарастырылады. Ол үшін қосымша классификациялар пайдаланылады және 
құрылымдық көрсеткіштері есептеледі, бұл жерлердің жай-күйін анықтайды және 
соңғы жылдардағы олардың жай-күйін салыстырады. Ауыл шаруашылығына 
арналған жер учаскелерінің жарамдылығын жалпы жер учаскесіндегі суармалы 
жерлердің дәрежесі бойынша бағалауға болады. 
            Өткен жылдарда суармалы жерлердің 80% -ы жемдік дақылдарды өсіру 
үшін пайдаланылды. Дәнді дақылдардың орташа өнімділігі салыстырмалы түрде 
төмен болғанымен, озық шаруашылықтар шөпке 50 ц / га, шабындық 140 г / га, 
450-542 ц / га жүгері, 779 ц / га жемшөп қызылшасын жинады. Суармалы 
жерлердің салмағы аз болғанына қарамастан, 1986 жылы олар 29% шөп, 68% шөп 
және жасыл жем, 38% сүрлем өндірген. 
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Онаев М.К., Аталикова Л.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, в частности 
животноводства, невозможна без должного использования всего потенциала 
оросительных мелиораций. В статье рассмотрено современное использование 
мелиорируемых земель Западно-Казахстанской области. Анализ показывает, что 
использование регулярного орошения минимизировано, и определяется реальной 
себестоимостью производимой продукции. На этом фоне построенные системы 
лиманного орошения являются единственно доступным способом мелиорации и 
средством получения высоких урожаев кормовых культур.  

Ключевые слова: Западный Казахстан, регулярное орошение, лиманное 
орошение. 

 
Onaev M.K., Atalikova L.A. 

PROSPECTS FOR THE RESTORATION OF IRRIGATED LANDS OF THE WEST 
KAZAKHSTAN REGION 

Intensification of agricultural production, in particular animal husbandry, is 
impossible without proper use of the full potential of irrigation reclamation. In article 
discussed the modern use of reclaimed land in the West Kazakhstan region. The analysis 
shows that the use of regular irrigation is minimized, and is determined by the real cost of 
production. Against this background, the built systems of flood irrigation are the only 
available method of reclamation and means of obtaining high yields of forage crops. 
       Key words: West Kazakhstan region, regular irrigation, flood irrigation. 
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ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОЗЕР ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА3 

Аннотация. Проведена паспортизация минеральных вод и лечебных грязей 
(рапа и пелоиды) озер Индера, Аралсора, Альжансора и Хакисора. Сравнительное 
физико-химическое и микробиологическое изучение лечебных грязей озер Альжансор, 
Аралсор, Хакисор Западно-Казахстанской области и озера Индер Атырауской 
области позволяет сделать вывод об их соответствии требованиям, 
предъявляемым к грязям для лечебного использования. Исследованы качественные 
составляющие рапы и грязи известных озер Прикаспийской впадины. Установлены 
различия в химическом составе. Гидроминеральные ресурсы озер являются 
продуктом многоцелевого назначения и могут комплексно использоваться в 
народном хозяйстве и оздоровлении населения. 

Ключевые слова: озера, рапа, грязи, гидроминеральные ресурсы, 
бальнеология, физико-химические свойства, Западный Казахстан. 

 
Территория Западного Казахстана богата уникальными озерами разного генезиса. 

Солянокупольные ландшафты Западного Казахстана концентрируют высокий 
рекреационный и бальнеологический потенциал, но он используется слабо, что связано с 
отсутствием инвестиции в эту сферу, и как следствие, отсутствие инфраструктуры и 
рекламы.  

Минеральные озера являются своеобразными поверхностными месторождениями 
минеральных вод и грязей. К ним относятся озера, вода которых имеет общую 
минерализацию свыше 1 г/дм3. Воды минеральных озер имеют различный химический 
состав, в районе Прикаспийской низменности озера хлоридного натриевого состава с 
минерализацией до 300 и более г/дм3. Донные отложения минеральных озер представлены 
илами, которые используются на многих курортах как лечебные грязи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

В результате полевых и лабораторных исследований в 2015-2017 годах были 
изучены перспективные бальнеологические участка – озера Индер, Альжансор, Аралсор и 
Хакисор (рисунки 1, 2, 3, 4). Исследования показали [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21], что в соответствии с классификацией лечебных грязей, в Западном Казахстане 
распространены наиболее ценные сульфидно-иловые бромные пелоиды, относящиеся к 
классу: сильносульфидные и сульфидные, и подклассу соленасыщенные (таблица 1). В 
сравнении с известными бальнеогрязевыми курортами грязи озера Индер и озера 
Альжансор соответствуют разновидности Эльтонский — по названию озера, 
существующего в Волгоградской области РФ [8]. Грязи озера Хакисор и Аралсор 
соответствуют разновидности Карачинский — по названию озера, существующего в 
Новосибирской области РФ.  Очень важным свойством грязи и рапы является их 
высокая щелочность, что предохраняет грязь от выпадения осадка гипса, чем озера 
                                                
3Статья подготовлена на основе исследований, выполненных при поддержке гранта 
МОН РК № 4036/ГФ4 «Анализ социально-экономической значимости ландшафтов 
солянокупольного происхождения для Республики Казахстан» (2015-2017 гг.), гранта 
РФФИ (проект № 17-05-00514а «Ландшафтно-геоморфологические «феномены» 
соляной тектоники: морфология, динамика и проблемы рационального 
природопользования»), инициативных исследований представительства РОО 
"QazaqGeography" в Западно-Казахстанской области (2015-2019 гг.), по материалам 
магистерской диссертации Мұхси А.С. под руководством автора на тему «Батыс 
Қазақстан облысының бальнеологиялық қорларын бағалау және картасын жасау» 
(2018 г.). 
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Хакисор и Аралсор выгодно отличаются от других лечебных озер, например, 
Тамбуканского. Эти особенности обуславливают высокие лечебные свойства их грязи и 
ставят ее в один ряд с лучшими лечебными грязями отечественных и зарубежных 
курортов. 

Лечебные грязи озера Индер Атырауской области представляют собой черную 
грязь, плотной консистенции и неоднородной структуры, хорошо мажется и пристает к 
телу, имеет запах мокрого битума. 

Время её возникновения ученые относят к юрскому периоду [22]. Чёрная грязь 
наряду с минералами чрезвычайно богата гумусом, ферментами, которые очень полезны 
для здоровья человека. В её составе присутствуют гормональные вещества, образованные 
как продукт разложения растений, насекомых и даже птиц (биологически активный 
гумус). Угодившие в солёное озеро насекомые не могут взлететь обратно, 
засаливаются, постепенно разлагаются и превращаются в грязь. По своей структуре 
пелоиды состоят из твердой части, коллоидов и грязевого раствора, заполняющего 
промежутки между твердой частью. Грязевой раствор пропитывает коллоидный 
комплекс и адсорбирует на нем свои ионы (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Состав исследованных сульфидно-иловых пелоидов Западного 

Казахстана в соответствии с классификацией лечебных грязей 
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Название 
аналогов  

озеро Индер 
326 0,55 0,3 7,01 263 40,8 1,8 0,76 Сильно- 

сульфидны
й 
соленасыще
нный  

Эльтонски
й  

озеро Альжансор 

152 0,56 0,1 7,97 310 104,
3 

0,1 0,84 Сильно- 
сульфидны
й 
соленасыще
нный  

Эльтонски
й  

озеро Хакисор 

160 0,15 0,01 7,21 148 120,
8 

0,1 0,69 Сульфидны
е 
соленасыще
нный 

Карачинск
ий 

озеро Аралсор 

256 0,47 0,03 8,43 231 87,9 0,7 0,82 Сульфидны
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Горизонты грязей имеют моноклинальное залегание, осложнённое некоторой 

асимметрией и наличием локальных руслообразных понижений, с сосредоточенными 
в них максимальными мощностями   илов, достигающих в озере Индер величины 
1,10 м.  Продуктивные горизонты илов подстилаются уплотнёнными и вязкими 
озёрными глинами, суглинками и супесями. Окаймляют продуктивные линзы 
некондиционные грязевые отложения, засорённые песком с солью и регулярно 
обсыхаемые полосы залежей мощностью до 0,2 м. В составе кристаллического 
скелета грязей озера Индер преобладают глинистые частицы силикатного состава (до 
34,5% на сухое вещество). Показатели влажности, засоренности, сопротивление 
сдвига исследованных грязей озер соответствуют требованиям, предъявляемые к 
качеству лечебных грязей (таблица 1). 

Грязи озера Альжансор Западно-Казахстанской области представляют собой 
мягкую, пластичную, массу, обладающую слабым запахом битума, консистенция 
плотная, структура однородная. Грязи озера Аралсор светло-серого цвета, 
консистенция густая, сметанообразная, неоднородной структуры, без запаха. Грязи 
озера Хакисор коричневого цвета, консистенция густая, сбитая в комок, однородной 
структуры, без запаха. 

 

 
Рисунок 1 – Озеро Альжансор 
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Рисунок 2 – Озеро Хакисор 

 
 

 
Рисунок 3 – Озеро Аралсор 
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Рисунок 4 – Озеро Индер 

 
Бальнеологическая ценность их определяется влагоемкостью (естественной 

влажностью), консистенцией (сопротивлением сдвигу), степенью засоренности 
крупными фракциями, теплоёмкостью и теплоудерживающей способностью, 
минерализацией грязевого раствора, наличием сероводорода и сульфидов железа, 
окислительно-восстановительным потенциалом и реакцией среды. Остальные 
показатели, например, тяжелые металлы, лимитируют концентрации, превышение 
которых недопустимо (таблица 2). Десятикратное превышение в данном случае 
допустимо, т.к. природное рассеяние этих элементов ничтожно мало и, как правило, 
безопасно для обитания человека в течение всей его жизни [9]. 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели грязей Западного Казахстана 

Показатель Ед. изм. Норма для 
сульфидно-

иловых 
грязей 

Грязи 
Индер 

Грязи 
Альжансор 

Грязи 
Аралсор 

Грязи 
Хакисор 

Влажность,  % 25-75 26,1 47,3 35,2 23,1 

Засорённость 
минеральными 
частицами d 
0,25-5,0 мм  

% от 
естест. 
вещества 

не более 3,0 2,99 2,99 6,45 0,78 

Твердые 
минеральные 
включения d > 
5 мм  

% от 
естест. 
вещества 

отсут-т отсут-т отсут-т отсут-т отсут-т 
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Содержание 
сульфидов 
(FeS)  

% от 
естест. 
вещества 

не менее 0,01 0,55 0,56 0,47 0,15 

Содержание 
органических 
веществ  

% от 
естест. 
вещества 

не менее 0,5 1,07 2,66 0,92 0,19 

Сопротивление 
сдвигу  

дин/см2 1 500-4 000 1640 4090 5440 31500 

Содержание 
водорастворим
ых солей в 
грязевом 
растворе  

г/л более 150 326 152 257 160 

Тяжелые металлы: 

цинк мг/кг не более 
природного 
фона 

31,5 26,9 25,0 26,3 

медь мг/кг 10,0 8,9 7,52 7,7 

свинец мг/кг 49,7 38,7 7,13 0,1 

кадмий мг/кг 1,82 1,34 2,79 3,0 

марганец мг/кг 364 889 360 769 

ртуть мг/кг 0,03 0,02 0,16 0,3 
 
По основным физико-химическим показателям грязь озера Индер относится: 

по содержанию водорастворимых солей в грязевом растворе (в г/л) – 
соленасыщенным (более 150), по содержанию сульфидов (FeS в процентах к 
естественной грязи) – сильносульфидным (более 0,50), по реакции среды (pH) - 
слабощелочным (7,0-9,0). По основным физико-химическим показателям грязь озера 
Альжансор относится к соленасыщенным сильносульфидным, слабощелочным 
грязям (таблица 2). По основным физико-химическим показателям грязь озер 
Аралсор и Хакисор относится к соленасыщенным сульфидным, слабощелочным 
грязям (таблица 2). 

Санитарно-бактериологические показатели указывают на пригодность грязей к 
лечебному применению и обеспечивают их эпидемическую безопасность (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Санитарно-микробиологические  показатели грязей Западного 
Казахстана 

Показатель Норма по 
СанПиН 

№3.01.074-99 
от 18.05.1999 

Грязи Индер Грязи 
Альжансор 

Грязи 
Аралсор 

Грязи 
Хакисор 

Общее 
микробное число 
(ОМЧ) 

не более 1*106 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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Коли-титр 
(БГКП) 

10 и выше >11,1 >11,1 >11,1 >11,1 

Титр E.coli 30 и выше >33,3 >33,3 >33,3 >33,3 

Титр 
Cl.perfingens 

0,1 и выше >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 

Патогенная 
кокковая флора 
(S.aureus) 

не допускается 
в 1,0 

не обнаружено 
в 1,0 

не обнаружено 
в 1,0 

не 
обнаружено 
в 1,0 

не 
обнаружено 
в 1,0 

Cl.tetani не допускается 
в 1,0 

не обнаружено 
в 1,0 

не обнаружено 
в 1,0 

не 
обнаружено 
в 1,0 

не 
обнаружено 
в 1,0 

Pseudomonas 
aeruginosa 

не допускается 
в 10,0 

не обнаружено 
в 10,0 

не обнаружено 
в 10,0 

не 
обнаружено 
в 10,0 

не 
обнаружено 
в 10,0 

Термофилы не допускается  не обнаружено  не обнаружено  не 
обнаружено  

не 
обнаружено  

Патогенные 
энтеробактерии 

не допускается  не обнаружено  не обнаружено  не 
обнаружено  

не 
обнаружено  

 
Требования, предъявляемые к качеству лечебных грязей, предусматривают 

такие нормативные показатели, несоответствие которым исключает возможность 
лечебного использования пелоидов: влажность обусловливает консистенцию 
грязевой массы, которая только при определенном содержании воды может 
оставаться пластичной, удерживаться на теле больного и иметь высокую 
теплоудерживающую способность; засоренность минеральными частицами или 
растительными остатками ухудшает пластичность грязей, а при наличии крупных 
включений (кристаллов, осколков раковин и др.) вызывает ожоги; сопротивление 
сдвигу характеризует пластичность грязевой процедурной массы и, следовательно, ее 
пригодность для грязевых аппликаций. 

Показатели влажности, засоренности, сопротивление сдвига исследованных 
грязей озер Индер и Альжансор соответствуют требованиям, предъявляемые к 
качеству лечебных грязей. По показателям засоренности грязи озера Аралсор и по 
показателю сопротивление сдвига грязи озера Хакисор не соответствуют 
требованиям по качеству. Наиболее высокая минерализация в озере Индер (326 мг/л), 
затем в озере Аралсор (257 мг/л), Хакисор (160 мг/л).  Минерализация оз. Альжансор 
составляют 152 г/л. Грязевые растворы оз. Индер, оз.Аралсор, оз. Хакисор относятся 
к хлоридно-натриевому, а оз. Альжансор к хлоридно-натриево-магниевому типам [9].  

Как видно из приведенных данных, изученные образцы лечебных грязей оз. 
Индер и Альжансор наиболее отвечают требованиям, предъявляемым к грязям для 
лечебного использования. Следует сказать, что грязь оз. Альжансор отличается более 
высокой удельной теплоемкостью, что, вероятно, связано с повышенным 
содержанием влаги. 

По основным физико-химическим показателям грязь озера Индер относится: 
по содержанию водорастворимых солей в грязевом растворе (в г/л) – 
соленасыщенным (более 150), по содержанию сульфидов (FeS в процентах к 
естественной грязи) – сильносульфидным (более 0,50), по реакции среды (pH) - 
слабощелочным (7,0-9,0).  
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Минерализация грязевого раствора в озере Индер составляет 326 мг/л. 
Грязевый раствор оз. Индер относится к хлоридно-натриевому типу. Минерализация 
озера Индер сопоставима с мировыми аналогами.  

К примеру, минерализация широко известного Мертвого моря составляет 280-
300 г/л, минерализация рассольных озер Ассаль и Джульетта соленосной структуры 
Данакильской впадины, расположенной в пределах Циркумаравийского соляного 
кольца Афро-Аравийской рифтовой системы, превышает 350 г/л, достигая в озерах с 
наибольшим содержанием магния (до 90%) 400-460 г/л. Для сравнения: 
минерализация грязи Тамбуканского озера на Кавказских минеральных водах – 60 
г/л, иловой грязи озера Саки – 29,5 г/л, Анапской иловой сульфидной грязи – 31,5 г/л 
[20]. 

Не каждый человек знает, при каких конкретных заболеваниях помогает 
соленая вода и грязи. В водах Индера люди получают частичное или полное 
исцеление при остеохондрозах, полиартрите, ревматизме, кожных заболевания, 
неврозах и ряде других болезней. Купаться в озере Индер могут те, кто страдает 
ревматизмом, остеохондрозом, полиартритом, кожными заболеваниями, неврозами, 
болезнями поджелудочной железы, женщины, страдающие бесплодием. Крайне 
опасно пребывание на озере для тех, у кого высокое давление, кто перенёс инсульт, 
инфаркт, страдает заболеваниями почек, печени. Прежде чем собраться на озеро 
Индер, рекомендуется пройти   медицинское обследование и проконсультироваться у 
врачей. Наиболее благоприятным периодом приема грязелечения на Индере 
считается самое жаркое время года: июль – начало августа. Лучше всего посещать 
озеро Индер до 11.00 дня и после 17.00. Нельзя проводить длительное время в грязи, 
максимум после 15-20 минут пребывания в ней следует искупаться в озере [20]. 

Бальнеологический интерес представляет озеро Альжансор, расположенное к 
югу в 22 км от озера Шалкар. Размер его составляет 1,5 х 1,5 км. Берега крутые 
обрывистые, высота их колеблется от 2 до 5-7 м. Вода в озере соленая, бывает ранней 
весной и в дождливые годы в центральной части, в основном рапа выходит на 
поверхность. по происхождению озеро представляет собой солянокупольную 
отрицательную структуру.   В северо-восточную часть озера впадает небольшая 
пересыхающая река, которая огорожена дамбами. Вода в этой речке до дамбы 
соленая, а за дамбой - пресная. Растительность берега озера в основном представлена 
разными галофитами, а окрестность - полынно-житняковоковыльными и полынно-
типчаковыми степными комплексами на каштановой солонцеватой почве. Озеро 
имеет бальнеологическое значение, местное население считает, его святым местом. 
Рядом на возвышенном месте имеется могильник с кулпытасами XIX века. Озеро 
Альжансор включено в список объектов государственного природно-заповедного 
фонда республиканского значения постановлением Правительства Республики 
Казахстан за № 932 от 28 сентября 2006 года. Озеро находится в 10 км к востоку от 
аула Дуана. Площадь около 20 га, территория Шалкарского сельского округа 
Теректинского района [23]. Согласно медицинскому заключению НИИ кардиологии 
и внутренних болезней высокоминерализованные средне-сульфидные иловые грязи 
озера Альжансор можно использовать в медицинских целях. Ее грязи активно 
использует санатории Акжайык ЗКО. 

Таким образом, сравнительное физико-химическое и микробиологическое 
изучение лечебных грязей озер Альжансор, Аралсор, Хакисор Западно-
Казахстанской области и озера Индер Атырауской области позволяет сделать вывод 
об их соответствии требованиям, предъявляемым к грязям для лечебного 
использования.  

Из 4-х изученных озер минеральные источники имеются только в 
окрестностях озера Индер Атырауской области. Вдоль северного побережья озера 
Индер располагается более 50 родниковых выходов хлоридного натриевого состава с 
высокой минерализацией. Родниковые выходы сгруппированы в три наиболее 
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значимых родниковые урочища - Тилепбулак (49, 6 г/л, в сумме 1,2 л/с), Туздыбулак 
(66,4 г/л, в сумме 2 л/с) и Ащытузбулак (52,3 г/л, 0,05 л/с). Наиболее крупными 
урочищами являются Тилепбулак (3 га в пределах озера Индер, около 1000 
посещений в год, около 100 грязевых ванн) и Туздыбулак (25 га, в т.ч. 5 га в пределах 
Индерских гор и 20 га в пределах озера Индер, около 5000 посещений в год, около 50 
грязевых ванн). Родники либо слабо каптированы (Тилепбулак), либо вообще 
лишены какого-либо оборудования (Туздыбулак и Ащытузбулак) [12; 14; 16; 24].  

В родниковых водах, расположенной на территории Атырауской области – 
Тилепбулак, Ащытузбулак и Туздыбулак формирование питающих водоносных 
комплексов связано с галогенно-сульфатной толщей Индерской соляной структуры 
(таблица 4). В этих трех родниках значения жесткости значительно превышают ПДК. 
Вода данных родников относится к группе очень жестких вод. 

 
Таблица 4 – Гидрохимический состав вод родников Индерской возвышенности 

Место 
отбора М

ут
но

ст
ь 

H
C

O
3-  

C
l- 

SO
4-

 

С
а2+

 

M
g2+

 

О
бщ

ая
 ж

ес
тк

ос
ть

 

С
ух

ой
 о

ст
ат

ок
 

N
a+  +

 K
+  

М
ин

ер
ал

из
ац

ия
 

мг/л мг-
экв/л мг/л 

Туздыбу
лак 0,52 153 368

68 4096 1499 358 104,2 66496 234
97 

66
39
5 

Ащытузбу
лак 0,99 140 280

80 4382 1325 360 95,7 52424 181
31 

52
34
8 

Тилепбу
лак 0,52 287 260

00 4462 198 96 17,8 49654 186
80 

49
58
0 

ПДК 1,5 - 350 500 - - 7,0 1000 - - 
 
Значения хлоридов, сульфатов и сухого остатка также превышают ПДК. В 

роднике Ащытузбулак значение аммония превышает ПДК в 1,8 раза. В остальных 
родниках концентрация аммония в пределах норм. По минерализации вода родника 
Тилепбулак относится к типу сильносоленых вод. Вода родников Ащытузбулак и 
Туздыбулак относится к типу рассолов. По химическому типу воды данных родников 
относятся к хлоридным. Родники на берегу озера Индер представляет собой 
гидрогеохимическую аномалию, которая связана с миграцией солоноватых вод 
четвертичного водоносного горизонта через галогенно-сульфатные отложения, 
залегающие у северного борта Индерской впадины. Содержание тяжелых металлов 
(медь, цинк, свинец) в исследованных водах родников находится в пределах 
установленных норм (таблица 5). Содержание кадмия в воде родников Ащытузбулак 
и Туздыбулак превышает установленные нормы, в 2 и 3 раза соответственно.  
Концентрация марганца в воде родников Ащытузбулак и Тилепбулак превышает 
установленные нормы, в 1,9 и 5,4 раза. 
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Таблица 5 – Токсикологические показатели родников Индера 

Место 
отбора 

Cu, 
мг/л 

Zn, 
мг/л 

Pb, 
мг/л 

Cd, 
мг/л 

Fe, 
мг/л 

Cr, 
мг/
л 

Mn, 
мг/
л 

Туздыбулак 0,15 0,011 0 0,0023 0,75 3,77 0,15 
Ащытузбулак 0,12 0,02 0 0,002 0,77 2,90 0,09 
Тилепбулак 0,10 0,03 0 0,001 0,75 2,46 0,14 

ПДК по СанПиН 
№209 1,0 5,0 0,03 0,001 0,3 0,5 0,1 

 
В октябре 2017 года группа атырауских ученых [25] в рамках госзакупа с 

управлением предпринимательства и инновационного развития Атырауской области 
провели гидрохимические и радиологические исследования воды родниковых 
источников Индерского соленого озера. Нас в данной работе заинтересовали 
результаты определения техногенных радионуклидов цезий-137 и стронций-90 
(таблицы 6 и 7). При определении этих элементов использовались гигиенические 
нормативы утвержденный приказом №155 Министерством национальной экономики 
от 27 февраля 2015 г. «Санитарно-эпидемиологические требования для обеспечения 
радиационной безопасности». Из таблицы 16 видно, что содержание техногенных 
радионуклидов ниже допустимого уровня, значит безопасно для применения в 
качестве солевой ванны. Из таблицы 7 видно, что общая альфа – радиоактивность 
несколько превышает, однако определение индивидуальных концентрации наиболее 
радиотоксичных 훼-излучающих (Rn-222 и Ро-210) показало, что их содержание ниже 
уровня вмешательства, общая бета радиоактивность практический не превышает. 

 
Таблица 6 – Содержание техногенных радионуклидов в родниках соленого озера 

Индер 

Определяемые 
показатели 

Нормативные 
документы на 

метод 
испытания 

ПДК 

Содержание радионуклидов, Бк/дм3 

Источник 
Тилепбулак 

Источник 
Туздыбулак 

(восток) 

Источник 
Туздыбулак 

(запад) 
Цезий – 137 Приказ № 155 

от 27.02.2015 
г. МНЭ 

11 
Бк/дм3 

2,5 ∙ 10−2 2,8 ∙ 10−2 2,3 ∙ 10−2 

Стронций – 90 Приказ № 155 
от 27.02.2015 

г. МНЭ 

4,9 
Бк/дм3 

1,4 ∙ 10−2 1,5 ∙ 10−2 1,6 ∙ 10−2  

 
Таблица 7 – Содержание естественных радионуклидов в родниках соленого 

озера Индер 
Наименование 

показателя, 
 ед. измерения 

Источник 
Тилепбулак 

Источник 
Туздыбул

ак 
Уровень вмешательства 

Радон  (Rn-222),  Бк/ дм3 < 0,2 < 0,2 60 
Общая-훼 активность, 

Бк/кг 
0,37 ± 0,07 0,31 ± 0,14 0,2  

 
Общая-훽 активность, 

Бк/кг 
0,10 ± 0,08 0,09 ± 0,08 1,0 

Полоний  (Ро-210), Бк/кг < 0,002 < 0,002 0,11  
 
Исходя из вышеизложенных полученных результатов исследований, вода 

родников озера Индер относится к водам рассольным бромным, борным хлоридного 
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натриевого состава. В целом вода, уровень содержания и колебания основных 
биологических активных веществ и бальнеологический значимых компонентов 
исходной воды – показателей радионуклидного состава, органического вещества, 
бора, брома и йода, определяющих лечебную ценность подземной минеральной воды 
и ее квалификационные признаки, нуждается в постоянном наблюдении [25].   

Целебные свойства протекающих по побережью Индера минеральных 
источников были известны с давних времён. Вот как описывает А.Н. Седельников 
(1903) [26] родник Туздыбулак: «...прекрасный минеральный (сернистый) источник в 
живописных гипсовых провалах северного берега Индерского озера. Только тряпки, 
в изобилии развешанные по окрестным жалким кустикам благодарными киргизами, 
говорят о многочисленных исцелениях...». Вокруг озера расположено множество 
родников, которые берут свое начало в пещерах, где круглый год лежит, не тая, снег. 
Особенным является родник «Кыз аулие», что в переводе означает «Святая 
девушка», окутанный легендами. Существует поверье, что если женщина переночует 
у этого родника, то после многих лет неудачных попыток забеременеть, непременно 
обретет радость материнства. Весной целебное озеро наполняется подпочвенными 
водами от пробивающихся сквозь глиняные пласты родников, к лету мелеет. В 
составе озёрной воды обнаружены бром, калий, магний, в незначительном 
количестве йод и поваренная соль.  

В 1935 г. изучением Индера занималась Центральная научно-
исследовательская станция геохимия солей, которой по заданию Главного 
геологического управления НКТП СССР с двумя экспедициями обследовали соленые 
озера, расположенные в Западном регионе Казахстана [27]. Одним из возможных 
путей рекреационно-оздоровительного использования потенциала озера Индер 
является соляные шахты. Находящаяся на глубине 300 метров, соляная шахта 
помогла бы в лечении людей с больными лёгкими и с бронхиальной астмой. В шахте 
не может жить ни один болезнетворный микроб. Во время проведённых 
бактериологических исследований выяснилось, что воздух в шахте на порядок чище 
воздуха в операционном блоке.  

Уникальный химический состав лечебных грязей в сочетании с рапными 
ваннами делает вышеуказанные озера привлекательными для рекреации граждан 
Казахстана и отдыхающих из сопредельных регионов России.  

На берегах этих соленых озера нет соответствующей инфраструктуры для 
развития рекреационно-бальнеологического туризма. Для организации 
грязелечебниц необходимы огромные инвестиции. Это должен быть масштабный 
проект на государственном уровне. Каким бы сильным желанием ни горел частный 
предприниматель, ему одному не под силу развить здесь в полном объёме 
инфраструктуру. А вот если провести сюда газ, электричество и воду, кто знает, 
может, будет целесообразно открыть действующий как медицинское учреждение 
пансионат. 

Необходимо разработать рекомендации по проведению организованного 
туризма и созданию лечебно-профилактических зон с использованием грязей данных 
озер. 
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Ахмеденов К.М. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН КӨЛДЕРІНІҢ ГИДРОМИНЕРАЛДЫҚ ҚОРЛАРЫ 
Индер, Аралсор, Әльжансор және Хакисор көлдерінде минералды сулар мен 

емдік балшықтардың (рапа және пелоидтер) төлқұжаттандырылуы жасалды. Батыс 
Қазақстан облысының Әлжансор, Аралсор, Хакисор көлдерінің және Атырау 
облысының Индер көлінің шипалы балшықтарын физикалық - химиялық және 
микробиологиялық салыстырмалы зерттеу олардың емдеуге пайдалануға арналған 
балшықтарға қойылатын талаптарға сәйкес келетіні туралы қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. Каспий маңы ойпатының көлдерінің рапасымен балшығының 
сапалық көрсеткіштері зерртелген. Химиялық құрамындағы өзгешіліктері 
аңықталған. Көлдерідң гидроминералдық қорлары көпмақсатты пайдаланудағы өнім 
болып келеді және халық шаруашылығы мен халықты сауықтандыруда кешенді 
пайдалану алады.  

Тірек сөздер: көл, рапа, балшық, гидроминералдық қорлар, бальнеология, 
физико-химиялық қасиеттер, Батыс Қазақстан. 

 
Akhmedenov K.M. 

HYDROMINERAL RESOURCES OF LAKES OF WESTERN KAZAKHSTAN 
Certification of mineral waters and therapeutic mud bath (raps and peloids) of the 

lakes Inder, Aralsor, Alzhansor and Khakisor was carried out. Comparative 
physicochemical and microbiological study of the therapeutic mud of lakes Alzhansor, 
Aralsor, Khakisor of West Kazakhstan region and Lake Inder of Atyrau region makes it 
possible to draw a conclusion on their compliance with the requirements for dirt for 
treatment use. The qualitative components of the rap and mud of the known lakes of the 
Caspian Valley have been studied. Differences in chemical composition have been 
established. The hydromineral resources of lakes are the product of a multi-purpose and can 
be used in an integrated manner in the national economy and health improvement of the 
population. 

Key words: lakes, raps, mud, hydromineral resources, balneology, physicochemical 
properties, West Kazakhstan. 
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ПАСТБИЩА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ОБВОДНЕНИЕ  
 
            Аннотация.  Животноводство является одним из приоритетных 
направлений сельскохозяйственного производства в Западно-Казахстанской 
области. В целях развития отгонного животноводства в области ведутся 
значительные работы по созданию условий для эффективного использования 
потенциала пастбищных угодий.  

В работе приведен анализ наличия и использования пастбищных угодий, 
нагрузка на единицу угодий, обеспеченность источниками обводнения. 

Ключевые слова: Западный Казахстан, пастбище, водообеспеченность, 
обводнение. 
 

Наличие значительных площадей пастбищных угодий с высокой 
продуктивностью выделяет Западно-Казахстанскую область среди других областей 
Западного Казахстана, как регион с большой перспективой для развития 
животноводческой отрасли. Общая площадь пастбищ 10144,1 тыс. га, что составляет 
73,3% от общей территории области. Наибольшие площади пастбищных угодий 
расположены на территории Акжаикского района – 2048093,0 га, Жангалинского 
района – 1768871,0 га, Казталовского района – 1534547,0 га и Бокейординского 
района – 1376488,0 га. 

Исследуемый регион отличается большим разнообразием природных 
ландшафтов. Его значительное протяжение с севера на юг обусловило 
последовательную смену природно-географических зон с различной степенью 
обеспеченностью водными ресурсами, как поверхностных, так и подземных 
источников. Значительное разнообразие проявляется и в гидрогеологических 
характеристиках исследуемых водных источников. 

В Западно-Казахстанской области все пастбищные земли локализированы в 
четырех ландшафтных зонах: степной, сухостепной, полупустынной и пустынной. 

Большая часть пастбищных земель области сосредоточена в полупустынной 
(73% всех пастбищных земель) и сухостепной зонах (23,65% соответственно). 
Удельный вес пастбищных земель, расположенных в степной и пустынной зонах, 
незначителен, составляет соответственно 2,66 %  и 0,69 %.  

В частных владениях крестьянских (фермерских) хозяйств сухостепной зоны 
преобладают пастбищные земли площадью 500-1000  (19,44%). Соотношение пастбищных 
угодий до 500 га составляет 17,41%, от 1000 до 1500 – 10,91% и от 1500 до 2000 га 9,93%. 

В полупустынной зоне наибольшую долю составляют пастбищные угодья 
площадью 1500-2000 га (20,64%). Соотношение от 500 до 1000 га составляет 14,77%, от 
2000 до 2500 га – 12,68%  и от 1000 до 1500 га – 10,88% [1; 2; 3].  

Таким образом, если в сухостепной зоне соотношение пастбищных угодий 
площадью до 500 га имеет существенное значение, то в полупустынной зоне ее доля 
сравнительно низкая.  В обеих анализируемых ландшафтных зонах  доля пастбищных 
угодий площадью свыше 3000 га, приходящая на один субъект сельскохозяйственного 
производства, незначительна. 
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Налицо различия в зональной структуре земель полупустынной и сухостепной зон: 
в полупустынной зоне наибольшую долю составляют земельные участки площадью 1500-
2000 га (20,64%), 500-1000 га (14,77%), 2000-2500 га (12,68%) и 1000-1500 га (10,88%). В 
сухостепной зоне преобладают пастбищные земли площадью 500-1000  (19,44%), до 500 га 
(17,41%), 1000-1500 (10,91%) и 1500-2000 га (9,93%). Таким образом, в обеих 
анализируемых ландшафтных зонах доля ландшафтных земель площадью свыше 3000 га 
незначительна.  

Сосредоточение наибольшего поголовья скота на пастбищных землях  отмечается в 
сухостепной зонах Акжаикского района (таблица 1). В остальных районах сухостепной 
ландшафтной локализованы мелкие поголовья скота: в диапазоне до 5000 голов и 5000-
10000 голов. 

 
Таблица 1 – Группировка пастбищных земель, расположенных в сухостепной зоне в 

зависимости от поголовья скота, приходящегося на районы 
Район Структура поголовья скота в разрезе групп, % 

до 5000 
голов 

5000-
10000 
голов 

10000-
15000 
голов 

15000-
20000 
голов 

20000-
25000 
голов 

25000-
30000 
голов 

свыше 
30000 
голов 

Акжаикский 19,81 29,02 19,14 11,59 - 20,44 - 
Жанибекский - - - - 100  - 
Сырымский 26,63 73,37 - - - - - 
Чингирлауский 66,5 33,5 - - - - - 
Теректинский 82279 35849 - - - - - 
Уральск 69,65 30,35 - - - - - 
Таскалинский 40748 44123 10076 - - - - 
Бурлинский 100 - - - - - - 

 
В полупустынной зоне  наиболее крупные поголовья скота (от 20000 и более голов)  

сосредоточены на территории Джангалинского и Бокейординского районов (таблица 2). В 
сравнении с сухостепной зоной, где в основном преобладают поголовья скота до 5000 и в 
пределе 5000-10000 голов, в полупустынной зоне размер поголовий значительно крупнее. 
 
Таблица 2 – Группировка пастбищ, расположенных в полупустынной зоне в зависимости 

от поголовья скота, приходящегося на районы 

Район 

Структура поголовья скота в разрезе групп, % 

до 5000 
голов 

5000-
10000 
голов 

10000-
15000 
голов 

15000-
20000 
голов 

20000-
25000 
голов 

25000
-

30000 
голов 

свыше 
30000 
голов 

Акжаикский 19,42 46,6 25,74 8,24  -  -  - 
Бокейординский 13 48,32 22,77     15,91   
Джангалинский  13,81 19,23 16,1 14,21 26,33 10,32   
Джанибекский 16,92 46,77 36,31  -  -  -  - 
Казталовский 33,32 46,58 12,53 7,65       
Каратобинский 35,87 64,13  -  -  -  -  - 
Сырымский  45,58 42,62 11,8  -  -  -  - 
Бурлинский 100  -  -  -  -  -  - 

Логическим завершением аналитического обзора состояния обеспеченности 
территорий Западно-Казахстанской области пастбищными землями является оценка 
нагрузки на пастбища.  

В целом по сухостепной зоне нагрузка на пастбища не превышает 1,23 голов 
на 1 га, что свидетельствует о незагруженности анализируемых земель.  
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В среднем по данной зоне нагрузка на пастбища составляет 0,42 голов на 1 га. 
Наивысшие абсолютные величины данного показателя зафиксированы в 
Джангалинском районе, наименьшие – в Акжаикском и Сырымском. Подводя итоги 
анализу обеспеченности районов Западно-Казахстанской области пастбищными землями 
и эффективности их использования можно сделать следующий общий вывод: имеющиеся 
пастбищные земли используются неэффективно, поскольку недостаточная обеспеченность 
водными источниками не мотивирует владельцев крестьянских хозяйств и сельских 
жителей к увеличению поголовья скота.  

Продуктивность скота и  перспективное развитие животноводства в области 
зависит от обводнения пастбищ, возможности организации на пастбищах водопоя 
скота, соответствующего зоотехническим требованиям по уходу за скотом. 

Наиболее остро проявляются проблемы обводнения пастбищ в 
полупустынной зоне,  где почти половина выпасов не используется из-за отсутствия 
воды. Продолжает оставаться острой проблема обводнения сенокосов и пастбищ 
также и в сухостепной зоне области. В условиях острозасушливого климата области 
водохозяйственные мероприятия являются одним из решающих факторов, 
способствующих дальнейшему развитию сельского хозяйства, его устойчивости и 
интенсификации. 

В целом на обследованной территории источниками водопоя скота являются 
реки, прудокопани, шахтные колодцы и трубчатые колодцы (скважины). Для 
водоснабжения также используются оросительные, оросительно-обводнительные и 
обводнительные каналы. 

При обводнении пастбищ строят шахтные и трубчатые колодцы водоемы с 
водопойными пунктами. Групповые водопроводы, которые совмещают функции 
обводнительных и водоснабжающих сооружений локализируются  в районах 
богарного земледелия. 

Основой водных ресурсов Западного Казахстана является речной сток, 
составляющий в среднем по водности года 2,7 млрд. м3/год, из которых 80% 
поступают с территории Российской Федерации. 

В Западно-Казахстанской области имеется 10 крупных рек, общей 
протяженностью  2814 км, 34 малых рек общей протяженностью 2115 км.  

Как показал мониторинг поверхностные воды рек, каналов, прудов, 
водохранилищ используют для обводнения пастбищ при отсутствии подземных вод, 
или качество их не удовлетворительно, или дебет их недостаточен. В правобережье 
Урала в разных направлениях находятся многочисленные каналы Урало-Кушумской 
оросительно-обводнительной системы. В этой части области плотность рек и каналов 
достаточно высокая. На обследованной территории пункты отгонного 
животноводства расположены вблизи обводнительных каналов. Рядом с пунктами 
имеются копани наполняющиеся водой от каналов. В районах, прилегающих к 
обводнительно-оросительным системам, обводнение осуществляется из постоянно 
или периодически действующих обводнительных каналов, подающих воду из рек 
или крупных водохранилищ. Если обводнительный канал действует периодически, 
то решается вопрос о резервировании воды на обводняемой территории на период, 
когда не работает обводнительный канал. Резервируют воду в мелких прудах и 
водохранилищах. 

На пастбищах также применяют обводнения из искусственных сооружений – 
прудокопаней. В прудокопани вода подается каналами, или весной при таянии снега 
вода стекает с водозаборной площади и задерживается в прудокопанях. 

Для юго-западной, северо-западной частей полупустынной зоны характерна 
слабая сосредоточенность рек и каналов, что связано с природными зональностями 
территорий. Около половины территории этой части области нуждаются в 
обводнении пастбищных угодий. 
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В левобережье Урала обводнение пастбищ оросительно-обводнительными 
каналами не осуществляется, так как имеющиеся немногочисленные каналы 
бездействуют. Несмотря на плотность рек в летний период мелкие водоемы и 
водотоки пересыхают. Из-за незначительного летнего меженного стока базировать 
водоснабжение на поверхностных водных источниках не представляется никакой 
возможности. 

Основными источниками для водоснабжения и обводнения пастбищных 
территорий Западно-Казахстанской области являются подземные воды (грунтовые и 
напорные), наибольшие запасы которых сосредоточены в Примугоджарских 
равнинах. Здесь разведано более 20 месторождений для хозяйственно-питьевых 
целей и 12 месторождений для орошения и обводнения. 

К грунтовым водам относят подземные воды, залегающие на первом от 
поверхности  земли водоупоре и представляющие собой постоянный во времени и 
значительный по площади распространения водоносный горизонт. Артезианские 
напорные воды залегают в пластах осадочных пород между водоупорными 
горизонтами платформенного чехла. Они относятся к межпластовым водам, 
поскольку сверху и снизу изолированы водоупорами. Движение происходит за счет 
разности гидростатических давлений в области питания и разгрузки, уплотнения 
горных пород, тектонических движений насыщения вод газами. 

Примугоджарские равнины занимают обширные пространства Западно-
Казахстанской области. Здесь распространены грунтовые и напорные воды. 
Грунтовые воды в разных частях равнины приурочены к различным по возрасту и 
генезису отложениям. Наиболее пригодны для обводнения грунтовые водоносные 
горизонты меловых отложений (особенно Альба и сеномана). Суммарная их 
мощность изменяется от 10 до 150 м, глубина залегания на водоразделах от 15-25 до 
70 м. В логах и долинах они выходят на поверхность, нередко давая начало рекам 
(Илек, Уил, Киил и др). дебиты водопунктов 10-15 л/с, минерализация 0,07-1, чаще 
0,2-0,6 г/л. К западу и юго-западу, где отложения мела погружаются под более 
молодые, воды приобретают напор и повышенную минерализацию. 

В гидрогеологическом отношении область можно поделить на две части: 
северо-восточную и юго-западную. 

К северо-восточной относятся Чингирлауский, Бурлинский, Таскалинский 
районы, часть территории Теректинского района, северная часть Каратобинского, 
Сырымского, Жаныбекского районов и территория бывшего Зеленовского районов. В 
юго-западную часть входят все остальные районы. 

Северо-восточная часть области в гидрогеологическом отношении находится 
в лучших условиях, чем юго-западная. Водоносные горизонты первой зоны по 
долинам рек приурочены преимущественно к разнозернистым пескам, а на 
водоразделах – к трещиноватым мелам, пескам, опокам и реже трещиноватым 
песчанникам. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 3 до 15 м по долинам 
рек и от 30 до 80 м на водоразделах. Дебит скважин меняется от 0,5 до 15 л/сек. 
Наиболее распространенные дебиты в первой зоне 5-3 л/сек. 

Юго-западная часть расположена в пределах Прикаспийской низменности, 
где широко распространены солевые воды, не пригодные для использования. 
Пресные воды имеют спорадический характер и залегают в виде отдельных пресных 
линз, плавающих на соленых грунтовых водах. Линзы приурочены к 
блюдцеобразным понижениям, балкам и ложбинам на местности. Глубина залегания 
грунтовых вод в линзах от 2 до 12 м, водоотдача пород небольшая, дебит воды 
составляет от сотых до десятых долей литра в секунду, минерализация воды 
неустойчивая и в начальный период эксплуатации шахтного колодца или скважин 
составляет до 1 г, а в дальнейшем повышается до 3-5 г на 1 л. С наступлением 
снеготаяния или выпадением обильных осадков происходит фильтрация пресной 
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воды и восстановление линзы пресной воды. Этот процесс имеет циклический 
характер и повторяется в течение нескольких лет. 

Как показал мониторинг подземные воды можно использовать с помощью 
шахтных колодцев или трубчатых скважин. Глубина колодцев колеблется от 5 до 20 
м и в отдельных случаях до 25-30 м. Дебит шахтных колодцев колеблется от 0,3 до 
3,6 м3/ч. 

Как правило, шахтные колодцы применяют для забора подземных вод из 
первого от поверхности вод водоносного горизонта, залегающего на глубине до 25 
метров. Глубины залегания водоносного горизонта, его мощность и дебит 
определяют эксплуатационную глубина шахтного колодца. Для бесперебойного 
водообеспечения потребностей гурта, столб воды в колодце должен быть не менее 
трех метров.  

Трубчатые колодцы применяют для забора артезианских подземных вод с 
глубины более 25 м и грунтовых вод из крепких водоносных горизонтов, 
представленных валунно-галечниками, трещиноватыми коренными породами. 
Конструкция скважин должна обеспечивать изоляцию водоносных горизонтов от 
поверхностного загрязнения. Глубина скважины определяется глубиной залегания 
эксплуатационного водоносного горизонта, дебитом скважины. Минимальные 
эксплуатационные диаметры скважины принимают в зависимости от расчетной 
производительности типа водоподъемника и глубины его погружения. Конечный 
диаметр скважины должен быть достаточным для пропуска расчетного количества 
воды, а при оборудовании скважины фильтром – и для его установки. При заборе из 
рыхлых и неустойчивых пород установка фильтров обязательна. 

В решении задач по обводнению пастбищных территорий большое значение 
имеет правильное определение необходимого количества водопойных пунктов и их 
размещение. По их имеющемуся количеству на пастбищах можно считать, что 
основная площадь пастбищ обводнена. На самом деле обводненные площади 
составляют 55-60% от общей площади из-за неправильного размещения 
обводнительных сооружений, что не соответствует нормативным требованиям. В 
настоящее время большое внимание уделяется государством на развитие  
пастбищного отгонного животноводства.  Принятый закон «О пастбищах» будет 
регулировать все вопросы, касающиеся проблемы обводнения пастбищ республики и 
их рационального использования. 
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Оңаев М.Қ., Жумагазина М.А. 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАЙЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ 

СУЛАНДЫРУ 
Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығы ауыл шаруашылығы 

өндірісінің басым бағыттарының бірі. Шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту 
мақсатында   жайылымдық алқаптардың  әлеуетін тиімді пайдалану үшін қолайлы 
жағдайлар қалыптастыруға арналған елеулі жұмыстар жүргізілуде. 
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Баяндамада жайылымдық алқаптардың пайдаланылуы, бір алқапқа келетін 
жүктеме және алқаптардың су көздерімен қамтамасыз етілу деңгейі талданған. 
Тірек сөздер: Батыс Қазақстан, жайылым, сумен қамтылуы, суару. 
 

Onaev M.K., Zhumagazina M.A. 
PASTURES OF THE WEST KAZAKHSTAN REGION AND THEIR WATERING 

Animal-breeding is one of the priority areas of agricultural production in the West 
Kazakhstan region. In order to develop distant-pasture cattle rearing in the region 
significant work is being done to create conditions for the effective use of potential of 
pasture land.  

This article analyzes the availability and usage of pastures, stocking on the unit of 
land, provision of sources of watering. 

Key words: West Kazakhstan, pasture, water supply, watering. 
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Әріптесіміз М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті география 
кафедрасының доцент Рамазанов Серік Кішібекұлы 
1956 жылдың 18 қарашада Жымпиты (қазіргі Сырым) 
ауданы Бұлдырты ауылында малшының отбасында 
дүниеге келген. 

С.К.Рамазанов 1972 жылы Бұлдырты орта 
мектебін тәмәмдап, туған ауылында жұмыс істейді. 
Мектеп қабырғасында оқыған кезде мектептің 
қоғамдық жұмыстарына белсене араласып 
шығармашылық ғылыми қызметке ден қоя бастайды, 
ол аудан деңгейіндегі түрлі пәндік олимпиадаларға 
география мен биологиядан қатысып мақтау 
қағаздарымен марапатталады. 

Мектепті аяқтағаннан кейін туған ауылында 
еңбек етіп, содан кейін Кеңес армиясы қатарында 
болып азаматтық борышын өтейді.  

Армия қатарынан оралғаннан кейін, оның педагогикалық қызметі басталады. 
1977 жылы Жымпиты ауданы Өлеңті орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі болып педагогикалық еңбек жолын бастап, еңбек ете жүріп жоғарғы оқу 
орнына дайындалады. 

1979 жылы А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының 
жаратылыстану-география факултетінің география-биология мамандығына оқуға 
түседі. Институт қабырғасында жүрген кезде де түрлі қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласады факультет, институт  комсомол ұйымының бюро  мүшесі т.б. Сонымен 
қатар, ғылыми жұмыстарға да қатыса отырып түрлі деңгейлердегі студенттік 
конференцияларда баяндамалар жасайды. Ол 1981 жылы екінші курста факультет 
ғалымдарының Каспий теңізіне ұйымдастырған ғылыми кешенді экспедициясына 
қатысып далалық ғылыми  зерттеу әдістемесін меңгеруде тәжірибе жинақтай 
бастайды. Осы экспедицияда жинақтаған материалдары бойынша институт 
студенттерінің ғылыми конференциясында баяндама жасайды. Студенттік кезеңде 
ғылымға ден қоюына институттың ұстаз ғалымдары А.Ю.Богданов, А.Я. Парфенова, 
А.Ғ.Ғалымов, А.Б.Бақтығұлов, Қ.Т. Тұрашовтың тағы да басқалардың  ықпалы зор 
болды. Ол институтта оқып жүрген кезінде Лениндік стипендияның иегері атанады.  
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1984 жылы институтты үздік аяқтағаннан кейін физикалық география 
кафедрасына оқытушылық жұмысқа қалдырылды. Осы кезеңнен бастап 
С.К.Рамазановтың ғылыми педагогикалық қызметі басталады. Оны алғашқыда 
ғылыми тағылымдамадан өту үшін Москваның М.В.Ломоносов атындағы 
Мемлекеттік университетінің физикалық география кафедрасына жібереді. Осы оқу 
орнында физикалық география саласының көрнекті ғалымдары Н.А.Гвоздецкий, 
Н.А.Солнцев, Н.И.Михайлов, В.А.Николаев тағы да басқалардың дәріс сабақтарына 
қатысып білімін тереңдете түседі. Сонымен қатар, түрлі экспедицияларға қатысып 
далалық зерттеу жұмыстарының әдістемелерін меңгерді. 

Ғылыми тағылымдамадан өзінің туған институтына оралғаннан кейін 1986 
жылдан бастап Батыс Қазақстан өлкесінің соның ішінде Солтүстік Каспий маңы 
ойпатының ландшафттарын және геоэкологиялық жағдайын, олардың табиғи 
аудандастырылу мәселелерін  зерттеумен айналысып келеді. Бүгінгі таңда оның 
қаламынан 60-қа тарта ғылыми және әдістемелік мақалалар жарық көрді, соның 
ішінде «Батыс Қазақстан облысының ландшафттары», «Батыс Қазақстан облысы 
территориясының табиғи аудандастырылуы», «Шыңғырлау ауданының ландшафтық 
әр түрлілігі, табиғат мұралары, рекрациялық ландшафтары» мақалалары тарау 
ретінде 12 ұжымдық монографияға енген. Оның мақалалары Пермь, Волгоград, 
Тольятти, Орынбор, Алматы, Ақтөбе, Орал қалаларында өткен аймақтық, 
халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозумдардың жинақтарында басылып 
шықты. Сонымен қатар, ол Солтүстік Каспий маңы ойпатының геоэкологиялық 
жағдайын зерттеу мақсатында Орынбор қаласындағы Ресей Ғылым Академиясының 
Орал бөлімшесі Дала институтының директоры Ресей Ғылым академиясының 
академигі, Орыс география қоғамының вице-президенті, география ғылымдарының 
докторы, профессор А.А.Чибилёвтың ұйымдастыруымен өткізген түрлі кешенді 
ғылыми экспедицияларға қатысты. А.А.Чибилёвтің жетекшілігімен «Географические 
предпосылки оптимизации землепользования в Подуральском трансграничном 
регионе» атты ғылыми диссертациялық жұмысын 2009 жылы Астрахан мемлекеттік 
университетінде қорғайды. 

2011-2012 жж. 62721 жобасы бойынша  – Дала экожүйелерін қорғау және 
тұрақты басқару жобасы аясындағы «Бөкейорда-Жайық» ерекше қорғалатын табиғи 
аймағын құрудың жаратылыстану-ғылыми негіздерін даярлау» тақырыбында 
экожүйелер бойынша кеңесші болды. 

Ол университетте кафедра меңгерушісі, факультет деканының орынбасары, 
факультет деканы  болып түрлі басшылық қызметтер атқарды. 

С.К.Рамазанов Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығы 
құрылғаннан бастап кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, директордың 
орынбасары, директор ретінде еңбек етті. Ландшафттану, геоэкология, топография 
маманы ретінде өлкеміздің табиғи және мәдени мұраларын анықтап есепке алу және 
сипаттап жазуға өз үлесін қосты. Ол өлкеміздегі түрлі  табиғи, тарихи 
ескерткіштердің  топографиялық жоспарын жасады. Соның ішінде, Шыңғырлау, 
Сырым, Қаратөбе аудандарының табиғи мұра карталарын атауға болады. Облыстық 
тарихи және археологиялық орталықтың бастамасымен жасалған облыс 
аудандарының «Табиғи және тарихи-мәдени мұраларын» есепке алып анықтап еңбек 
жазды. 

2018 жылдан туған университетіне қайта оралып белсенді жұмыс жасауда. 
Қазіргі уақытта «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде Батыс Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясының қорын құру, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар 
ұйымдастыру, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану стратегиясын әзірлеу бойынша 
ғылыми зерттеулер жүргізуде. 

Серік Кішібекұлының орта мектептермен байланысы өте тығыз. Мектептерде 
географияның өзекті мәселелері бойынша дәрістер оқиды. Мектеп және колледж 
оқушылары, ұстаздарымен бірге Батыс Қазақстан өлкесінің табиғи нысандарына 
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экспедицияға шығып отырады. Мектеп олимпиадалары мен оқушылардың зерттеу 
жұмыстарын бағалауда қазылар алқасының төрінде отырады. Мектеп ұстаздары одан 
жиі-жиі кеңес алып отырады. Серік Кішікбекұлы секілді Батыс Қазақстан өлкесінің 
табиғатын, оның түкпір-түкпірдегі табиғи нысандарының географиялық орналасуын 
білетін мамандар жоқтың қасы. Осы қасиетін және географиялық жоғары  білімін 
ескере отырып, Серік Кішікбекұлы бірнеше халықаралық кешенді экпедицияларға 
шақырылып, сапалық географиялық зерттеулер жүргізді. Географиялық білімді, 
іргелі ғылыми зерттеулерді өскелең ұрпаққа тәрбие мен білім беруде ұштастыра 
білетін ғалым болып табылады. 

Осылайша Рамазанов Серік Кішібекұлын физикалық география және 
ландшафттанудың жапырағын жайған мәуелі бәйтеректегі деп санауға лайықты жан 
деп білеміз. 

С.К.Рамазанов өзі еңбек етіп жатқан ұжымда, әріптестер мен студенттер 
арасында үлкен құрметке ие.  

Әріптестері Серік Кішібекұлын зейнетке шығумен шын жүректен құттықтай 
отырып зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілейді. 
Еңбегіңіз еленіп құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты болсын! Еткен 
еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол еңбектің зейнетін көріп, ауырмай-
сырқамай немере, шөберенің ортасында асқар таудай ата деген атты иеленіп жүре 
беріңіз! Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын! 
       

   
Ғылыми конференциядағы баяндама         Ақтау бұлағы суының касиеттерін     

                                                         бағалау  сәті 
 

 
Туризмді дамыту жөніндегі халықаралық дөңгелек үстел барысында, 2019 ж. 
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Шаған өзенінің бастамасы Орынбор облысының Первомай ауданына экспедиция, 

2015 ж. 
 

 
География кафедрасының ғылыми семинарында академик А.А.Чибилев (Орынбор), 

профессор И.А.Родионова(Мәскеу) және әріптестермен бірге 
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Мектеп оқушыларымен Кирсанов қорықшасына экспедиция, 2019 ж. 

 

 
 

Бөкейорда резерватына ТҒН даярлау кезіндегі экспедиция, Жетімола мекені, 
Жаңақала ауданы, 2012 ж. 
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Тарих және археология орталығындағы әріптестермен бірге 

 

 
Орынбор облысында халықаралық далалық семинарда 
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Алтын ханшайым археологиялық казба жұмыстарында, 2012 ж. 

 
 
 

 
2019 жылғы Маңғыстау облысындағы палеонтологиялық қазба жұмыстары кезінде 
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География мамандығының студентерімен бірге  

бұрынғы Щучкино ауылы манындағы палеонтологиялық қазбаларда, 2019 ж. 
  

 
Жас географ А.А. Тургамбаевке далалық зерттеу әдістерін үйрету сәті, 

 Селекционное қорықшасы,2019 ж.  
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АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАЛУ ТӘРТІБІ 

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және 
ғылыми-әдістемелік жұмыстар гуманитарлық, жаратылыстану, экономикалық, өнертану, 
техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды. 

Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 12 беттен аспайтын) USB-
жинағышы, CD-R дискімен (мәтіннің қолжазба түрінде, 1,0 интервалымен, 10 шрифтісінен 
кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек. 

Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет 
астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері 
нөмірленген болуы керек. Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. 
Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа 
енгізілмейді.  

«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды 
жариялауға автор туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты-жөні (толық), ғылыми атағы, 
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, тел.), ӘОЖ нөмірі, ішкі және сыртқы 
рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты және 
докторларының сын-пікірлері болуы керек), түйіндеме (мемлекеттік тілде жарияланатын 
мақалаға - орыс немесе ағылшын тілінде, басқа тілде жарияланатын мақалаға  - 
мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек міндетті түрде 
болуы қажет. 

Мақаланы жариялауға эксперттік комиссия бекіткен ғылыми-техникалық Кеңестің 
эксперттік тұжырымдамасы болуы керек. 

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 12 страниц компьютерного текста), направляемая в 
журнал, представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой 
текста, шрифтом не менее 10, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на 
формате А4).  

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо 
пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть 
пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом 
выверен и отредактирован.  Сканированные тексты с грамматическими и техническими 
ошибками не будут включены в сборник. 

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» 
обязательным условием является представление сведений об авторе (ф.и.о. (полностью), 
ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, тел.), номер УДК, внутренней и 
внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны быть рецензируемы 
кандидатами наук и докторами), резюме (статьи, публикуемой на государственном языке, 
должно быть на русском и английском языках, статьи, публикуемой на других языках – на 
государственном, русском и английском языках), наличие квитанции оплаты за публикацию. 

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной 
комиссией научно-технического Совета актом экспертного заключения. 

 Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не 
принимаются. Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам. 
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