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№1 СЕКЦИЯ  

«ҚОЛДАНБАЛЫ ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ»  

 

СЕКЦИЯ № 1 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ  

И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

 

 

 

ЖАЗУШЫ СОФЫ СМАТАЕВТЫҢ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ «ӘН» КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

Жанжигитов С.Ж. 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

 

Қазақ халқының  өмірінде  «ән»  концептісі ерекше орын алады. Ошағында от жанғанда, отауынан ән 

төгілетін сауықшыл қазақтың, тілге тиек етіп жырлағаны да ән болған. Бар күйініші де, қуанышы да, қайғысын да 

ән арқылы жеткізе білген. 

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «ән» сөзіне мынадай анықтама берген: 

1. Әуені, сазы бар музыкалық шығарма [1, 89]. 

Концепт – жадының, концептуалды жүйесінің, адам психикасында көрініс тапқан әлемдік бейненің, 

ментальді қордың оперативті бөлшегі. "Концепт сөздердің беретін ұғымын түсіну арқылы жеке бір адамнан бастап, 

қоғамдық топтардың, бүкіл бір ұлттың, халықтың ой-өрісінің, дүниетанымының ерекшеліктері айқындалады", - 

деп есептеген Б.Тілеубердиев "онимдердің концептілерін" талдауда "адам", "кеңістік", "жан -жануар", "өсімдік" 

ұғымдарына тоқталады, оларды мәдениеттің ментальдік ұясы" тұрғысынан зерделеді, ал тілші М.Т.Күштаева  

"концептілік талдау тәсілдері мен принциптерінің түрліше сипатта болу мүмкіндігін" ескерте отырып, "Тар 

мағынасында концептілік талдауды екі мағынада түсінуге болады: мәдени құбылыстың, ұғымның немесе мәдени 

қабаттың концептілердің көмегі арқылы олардың прагматикасы мен семантикалық құрылымының талдануы" деген 

тұжырымға келеді.  

"Концептілік талдау деп тілді қолданушының әлем туралы түсінігінің ерекшеліктерін сөз арқылы ашатын 

тілдік талдауды" атады. Демек, ғалым А.Ислам атап көрсеткендей, "лингвомәдениеттануда концепт жалпы бір ұлт 

мәдениетінің басты ұяшығы деп танылды", ол "...этномәдени санада сақталған, белгілі бір ұлттың ұрпақтан 

ұрпаққа берілетін ықшам әрі терең мағыналы шындық болмыс, ұлттық мәдени құндылықтары жөніндегі сан 

ғасырлық түсінігін білдіретін құрылым" болып табылады [2, 269]. 

Фрейм. Лингвистикада фрейм ұғымының негізін қалаған ғалым – Ч.Филлмор. Фреймдік модель адам 

санасы мен жадының психологиялық негізі болып табылады, сол себепті ғалымның фреймдік теориясы 

декларативті және процедуралық ілімдердің сабақтасуына негізделе келе, 3 түрлі сатылық байланыспен 

ерекшеленеді [3, 71]. 

«Ән» концептісінің фреймдік құрылымы жазушы Софы Сматаевтың шығармашылығында көрініс 

табуы 

1 – фрейм. "өшпес рух", "нұрлы өлең", "асау ән", "шерлі әуен"! Шығармада «ән» концептісін құрайтын 

өзара шектес, байланысты «домбыра», «күй», «жыр», «өлең», микроконцептілері алуан түрлі тілдік бірліктер 

арқылы репрезенттелген [3, 11] . 

Мысалы: Ат жетпес кекті бебеулеп боздап, ән салып, күй шалып іздеген [4, 5]. Қай-қай заманда да 

адамзат құсасын да, қысасын да ән мен күйге шаққан [4, 5].Өшпес рухты ән жетелесе, мұқалмас жігерді ән 

жебеген [4, 5]. Ән жағалап, домбыра қолдан-қолға өтіп кезек қонақ жігітке де жетті. Жат тілеу жауыздық шақырса, 

нұрлы өлең кең дүниеге бастайды [4, 75]. 

2 – фрейм. Қасиетті домбыра. Әкем қара домбырасын алды[4, 4]. Домбыра бір сарыннан ауыспайды [4, 

5]. Домбыра тайпалғанда еңкейген бас, құлаған қанжар, сұлқ түскен қол болмайды  [4, 76]. Кішкене домбырасын 

қолына ап, құлақтарын қайта-қайта бұрап тыңқ-тыңқ шертті де, тез күйттеп алды [4,  87] . 

3 – фрейм. Сағыныш. Махаббат әні. Неге екенін білмеймін, осы ән  әлдебір сағыныш па-ау, сағыныштан 

да нәзік сезімді ме-ау шымырлата созғандай болды [4,  27]. 

Схема – фразеологизмдердің мағыналық құрылымын үлгілеуде қолданылатын тәсіл. (Когнитивтік 

психология мен жасанды интеллект туралы еңбектерде осы схема сөзі «фрейм» орнына қолданылған). Әдете зат 

пен құбылыстың кеңістікте контуры, сұлбасы, (геометриялық пішіні) фигура болады. Когнитивтік санада сыртқы 

сингалдар мен ішкі сезімдер көмегі арқылы жинақталған ақпараттарды бір құрылымда танытуда схеманың өзіндік 

рөлі бар [5, 11]. 

Мысалы: Ән шырқағанда, көңіл шешіледі [4, 93]. Күй сазымен сыр ашып, күй жебеуімен қол қысысты, 

орамал алысты [4,  163]. Намыс дерті мені басқанымен, сенің аспаныңа бұлт оралған жоқ екен [4,  104] . 
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Ойсурет – концепт қалыптастыру операциясының ең күрделі формасы. Ойсурет суреткердің қиялдау, 

суреттеу, ұқсату шеберлігінен туындайды. Санадағы фантазиялау таланты басым болса, концептіні ойсурет 

құрылымында таныту деңгейі жоғары болады [5, 74].  

Мысалы: Сергек әуен шер саумалап, аңыздан әңгіме өрбітті. Егес – серпіндей толқын атты. Күйініш – 

зардай сүйек сырқыратты. Өкініш – армандай ер азаматты күйзелткен ел әбігерінен хабар әкелді. Қыз болып 

жылады. Жігіт боп кек қуды. Абыз ата Асан боп жерұйық іздеді. Қоңыр саз қоңыр қаздай мамырлады  [4, 74] . 

Сценарий. Бұл қандай да бір кеңістік-уақыттық контекстіде өрістейтін және қандай да бір мақсатқа тәуелді 

әрекеттердің реттелген, тізбектілігі. Сценарийдің вербалды репрезентациясының құрылымы ереже бойынша 

бірнеше компоненттерден тұрады, оның ішінде міндеттісі объект, кеңістік, нәтиже және субъект, ал уақыт, жағдай, 

себеп, құрал факультативті слот болып табылады [5, 33]  

Мысалы: Қайран домбыра-ай! Қазақтың қуанышы мен қайғысындай қат-қабат жүретін көңіл күйін қос 

шегіңде қалай ғана ұстап қалғансың! Құлақ-күйіңді қайыра білу – ат құлағында ойнаудан қиын ау. Тиегін дүрыс 

қойып, пернесін дөп баса алсаң, он саусақ он түмен, он лек қолдан кем бе? Анау, анау бір дірілдеген ешкі шегі 

дүние үні боп дүрілдеп тұр. Үзіліп кетпесе екен. Мына үндер жоғалса шаһит боп кеткен жандардың тіріліп келіп, 

табысып жатқан сәті бірге үзіледі-ау! Тоқтама, үзілме домбыра! Бір шегіңнен туған жерге деген сүйіспеншілік 

білдірсең, екінші шегіңнен жауға деген өшпенділігіңді айғақтадың-ау! Мұнша ғажап әсемдікті қуыс бойыңа 

сыйдырған көне аспап – қарағай домбыра – көңіл хоштығы дда, ықылас-ынтығы да, еміреніп-егілуі де бір өзіңнен 

табылған қазақтың өзісің... Құланиек таңда бесік жырымен ана көңілінен құйылған махаббат есейіп кеткенде, 

алдымен сүндет тойын, содан күйеу кезіңді, қынамендені, айт пен тойды түгел тірілтіп жүрер жолды нұсқаған 

сенің күмбір-күмбіріңнен қайта оралады [4,75 ]. 

Қорыта айтқанда, жазушы С.Сматаевтың шығармашылығына концептуалды талдау жүргізу барысында 

«Ән» концептісі күрделі құрылым екені анықталды. «Ән» концептісін лексикалық, фразеологиялық жҽне 

паремиологиялық бірліктер де концептуалдық қырынан таңбалайтыны анықталды. Жазушы шығармашылғы 

арқылы «ән» концептісінің ішкі құрылымы мен ұлттық ұғым түсініктердің танымдық элементтерін ұғынуға 

болады. 
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақ филологиясы мамандығының 3-курс студенті 

 

Жаңа заман лингвистикасы адамды тілдік тұрғыдан жан-жақты танып білуге бағытталған. Тіл адамзаттың 

дамуы мен жан-жақты  жетілуіне әсер етеді. Ол – тұлғаның тілдік ортадағы қарым-қатынасы барысында 

қалыптасқан,  адамның туа біткен қабілеті арқылы  жеткен жетістігі. Тіл тек денотативтік (таңбалық) сипатты 

құрал ғана емес, сонымен бірге коннотативтік  құрал. Тілдің әлеуметтік қызметін дамыту  - XXI ғасыр тіл білімінің  

бірден-бір сұранысы, уақыт талабы. 

Концепт – ұлттық болмысқа негізделген  ментальді білім жиынтығы. Концепт  лингвистикада  әр қырынан 

қарастырылып  келеді ( В.И. Карасик, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ж. Манкеева, А. Ислам т.б) 

Концепт ұлттық дәстүр, фольклор, дін, өнер, өмірлік тәжірибе, құндылықтар  жүйесі, т.б  факторлардың 

өзара қатынасы  нәтижесінде туындайды. Осылайша концепт адам мен әлем арасындағы  мәдени ортаны 

бейнелейді [1, б.28]. 

Қазіргі таңда тіл біліміндегі зерттеулердің көбі негізгі категория ретінде концепт ұғымын алуда. «Концепт 

– адам санасының ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім мен тәжірибенің бейнелі көрсеткіштерін 

құрайтын, хабарлы құрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін когнитивті лингвистиканың негізгі 

ұғымдарының бірі»[2, б.267]. Концепт латын тілінде де бірнеше мағынаға ие: сonceptio – 1) жиынтық, жүйе, 

байланыс, қойма, заң актілерін тұжырымдау; 2) ұрық қабылдау; 3) сөйлем және т.б. мәнге негізделген [3, б.216]. 

Концепт туралы ғалымдар ойы – әртүрлі. Орыс тіл білімінде ғалымдар оны термин ретінде қарастырса (В.И. 

Карасик, С.А. Аскольдов), енді біреулері (Д.С.Лихачев, В.Т.Москвин) ұғыммен теңестіреді. «Концепт» терминін 

тіл аясындағы мәселелерге қатысты пайдалануды өткен ғасырдың бірінші жартысында тұңғыш рет орыс философы 
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С.А.Аскольдов ұсынған. Ол «Концепт и слово» атты еңбегінде концептіні былайша ұғындырады: «...мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 

рода». Осымен сабақтастырып, В.З.Демьянков, Ю.С.Степанов ұғым мен концептінің ара жігін ажырата 

қарастырады.  

Тұрақты сөз  тіркестерінде кездесетін адамның сырт келбеті туралы халықтық түсініктер осы уақытқа 

дейін жиналып, лингвистикалық зерттеудің нысаны болғаны сөзсіз. Бұған үш тілде кездесетін «сұлулық» 

концептісіне мына фрезеологизмдерді келтіруге болады.Қазақ тілінде: Үріп ауызға салғандай (аса әдемі, сүп 

сүйкімді), Қордың қызындай (Діни сенім бойынша, ұжмақтағы ең сұлу қыз), Нұр шашты (сұлуланды, жайнады), 

Сүмбідей сұлу (өте келісті, мүшелі, әдемі).Орыс тілінде: пышет здоровьем (сильно дыщащий, краснощековый, 

пышущий как огонь), кровь с молоком (белое чистое с румянцом на щеках, красивое лицо).  Ағылшын тілінде: 

graceful as a swan (аққу сияқты әдемі), as pretty as picture (сурет сияқты тамаша),  as shining as star (жұлдыздай 

жарқыраған), beauty and folly are old companions(сұлу мен санасыз-ежелгі достар).Beauty dies and fades away, but 

ugly holds its own (сұлу солады, сиықсыз; сұлу гүлдің сарғайып, солар кезі болады).  

Қазақ халқының танымында адамның сұлулығы түрінде, жүзінде емес, оның жүрегінің тазалығында, 

ақылдылығында деген ой қалыптасқан. Бұған мына мақал-мәтелдер дәлел бола алады: «Сұлулық адамның жүзінде 

емес, жүрегінде болады», «Сұқтанба қапыда “сұлу” деп құр бетке, Адамдық – ақылда, сұлулық – жүректе», 

«Сұлулық – жүрек кілті», «Адам тәнінің сұлулығы саулығында».[4, б.97] Кейбір қазақ мақал-мәтелдерінде 

сұлулық адамды жолдан тайдырады,ақылдыны ес – түссіз кейіпке ұшыратады делінген. Мысалы: «Сұлулық – 

ақылдыны сынды қылады,Ақылсызды жынды қылады», «Сұлу қатын құшқанша, тәтті тамақ 

жұтқанша»,осындай мақалдардан көрініс табады. «Арманымен ер сұлу, орманымен жер сұлу», «Әсіре сұлу тез 

оңар», «Әдемілік әлемді құтқарады»  [5, б.72] деген мақалдардан  әрбір дүниедегі  құбылыстардың өзіндік  

сұлулығы болатынын және ол сұлулық өзін жоғалтқанда еш маңызсыз болып қалатындығын көре аламыз. 

Жоғарыда айтып өткен ойға мағыналас мақал-мәтелдер де орыс халқында  кездеседі: «Красавица без ума, что 

кошелек без денег»,«Красавица в румянах не нуждается»,  «Красив тот, кто красиво поступает»,«Красоту сразу 

видать, а характер не легко узнать», «Красота разума не предаст»  [6, б.110] міне, бұл мақалдарданда сұлулық 

адамның әдемі көркінде емес,оның ақылдылығанда,жасаған жақсылығында екенін және құр әдемілікпен аш 

қалатыныңды тілге тиек етеді. Ал олардың мына мақалдарынан «Красота приглядится, а ум вперед пригодится», 

«Красота не от моды, а от природы», «Красота лучше, а правда – нужнее», «Красота не нуждается в 

украшениях»[7, б.225] ақылдылық пен сұлулықтың,  табиғи  сұлулық пен жасандылықтың арасындағы тартысты 

көруге болады. Бәрібір түптің түбінде сұлулықтың жақсы екенін,бірақ шындықтың әрқашан керек екенін 

ұғынамыз. Жалпы алғанда қазақ халқы мен орыс халқының сұлулық жөніндегі мақалдарының бір сарынды,  

мағыналас, қай мақалын алсақ та ой саларлық екенін байқадық. Ендігі кезекте ағылшындар қолданысындағы 

сұлулық жайлы мақалдарын талдасақ «Beauty is only skin deep»  (Сұлулық тек терінің тереңдігі),  «Beauty is power; a 

smile is its sword» (Сұлулық - бұл күш; күлкі - оның қылышы), «The best and most beautiful things in the world cannot  

be seen or even touched - they must be felt with the heart»  (Әлемдегі  ең әдемі нәрселерді көруге немесе тіпті 

түрлендіруге болмайды - олар жүрекпен сезілуі керек), [8, б.256] «Though we travel the world over to find the 

beautiful, we must carry it with us or we find it not»(Әдемілікті табу үшін әлемді саяхаттайтын болсақ та, оны біз бірге 

алып жүруіміз керек,әйтпесе оны таппаймыз), «Beauty is not in the face; beauty is a light  in the heart» (Сұлулық бетте 

емес,сұлулық – жүректегі жарық), «Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive 

soul to tears» (Кез келген сұлулық, оның жоғары дамуында әрдайым сезімтал жанның жылап кетуіне жол ашады ), 

[9, б.111] бұл мақалдардан ағылшындардың да манағы айтып өткен қазақ, орыс халқының тұжырымдарымен бір 

екенін көреміз. Ағылшын мақал-мәтелдерінде сұлулықты еш жерден іздеудің қажеті жоқ, өзіңізден іздеңіз, 

жүрегіңізден іздеңіз дегенді айтады және сұлулық – Алланың көлеңкісі дегенді айтады. Бірақ сұлулық жөнінде 

ағылшын мақал – мәтелдері орыс, қазақ халқындағыдай ел арасындағы көп танымал, авторы халық мақалдар емес, 

көбіне атақтылардың айтқан ойлары цитаталары және афоризмдері. Осы бір айырмашылық демесек,мағынасы 

жағынан еш айырмашылық жоқ. 

Үш тілдің де классикалық афористикасында сұлулыққа қатысты келесі афоризмдер бар: қазақ 

тілінде: «Бала маңайындағы нәрсе де, сөйлейтін сөздер де, адамдардың жүріс – тұрыстары да жинақы, ретті, әдепті 

болуға тиісті» (М.Жұмабаев). «Мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген 

кісінің тілін кесер едім» (А.Құнанбаев). «Жақсы тәрбие мен ақыл күші болып, екеуі біріккенде, бұлар адамшылық 

қасиеттері болып табылады» (Әбунәсір Әл Фараби). Ағылшын тілінде: «All that’s beautiful drifts away like the 

waters» ( Барлығы су секілді әдемі кетеді) (W.B. Yeats). «Beauty stands in the admiration only of week minds led 

captive» (Сұлулық тек қана бір апталық ақыл – парасатына алып келді) (J.Milton).   

Тағы бір ескеретін жәйт «Сұлулық» сөзіндегі қолданылу ерекшеліктері. Мысалы, қазақ тілінде «сұлу» деп 

тек қыз балаларына, әйел затына айтылады. Ер адамға «сұлу» дегеннен көрі, «сымбатты» сөзі көбірек 

қолданылады. Ағылшын тілінде қыздарға, әйелдерге тек «beautiful» сөзін айтса, ер азаматтарға «handsome» сөзін 

қолданған. Ал, орыс тілінде ортақ айтыла береді, «красивая женщина», «красивый мужчина» деп.  

Қорыта келе, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің фразеологиялық сөз тіркестерін, мақал-мәтелдер мен 

афоризмдерін, талдай отыра,  мынадай қорытындыға келдік:  

1) ұқсастықтары: сұлулық жоғары адами құндылықтардың бірі деп танылады, теріс эстетикалық баға 

сипаттамаларына қарағанда, сұлулыққа көп көңіл бөлінеді, сұлулық басқа да жоғары құндылықтармен 

түйіндеседі «адамгершілік», «ар-ұят», «намыс», әйелдің сұлулығы алдамшы болуы мүмкін.  
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2) айырмшылықтары: ағылшын жазушылары сұлулық пен көмексіздікті, сұлулық пен болымсыздықты 

тереңірек айтып кетеді, орыс жазушылары – сұлулық пен денсаулықты, сұлулық пен гармонияны, ал 

қазақ ойшылдары – сұлулық пен адамгершілікті тереңірек айтады. 
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КОНЦЕПТООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ТЮРКИЗМОВ В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Мадиева А. Умурзакова А.Ж. 

Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова 

    

    Язык, представляя собой динамическую систему, находится в состоянии постоянного развития, что 

является естественным способом его существования. Развитие языка направлено на его совершенствование и 

обогащение функциональных возможностей. В сфере лексики это  развитие всегда протекало активнее по 

сравнению с другими уровнями языковой системы и сегодня характер этих изменений особенно интенсивен. 

Именно слово является фиксатором всех тех преобразований, которые можно наблюдать на современном этапе 

развития общества. Активизация механизмов процесса интенсивного словопроизводства свидетельствует о 

динамике языкового сознания современного человека. Лингвистами отмечается постоянное пополнение языка 

новыми словами, разнообразными по строению и семантике, отражающими  все стороны жизни народа [1]. 

Заимствованные слова также активно участвуют в образовании новых слов.  Проблема изучения тюркских 

заимствований в лингвистике имеет много аспектов.  

      Анализ тюркизмов в лексикографических источниках представлен на материале исторических словарей 

(И.Г.Добродомов, Г.Я.Романова и др.), диалектных (А.Н.Кононов, Л.А.Кубанова и др.), этимологических 

(Н.А.Баскаков, К.Р.Галиуллин, Г.Р.Муратова, Э.В.Севортян, Р.А.Юналеева и др.), иноязычных (иностранных) слов 

(А.А.Бабинцев, А.З.Розенфельд и др.). Тюркские заимствования в составе толковых словарей рассматриваются в 

исследованиях Г.Н.Асланова, К.Р.Бабаева (лексико-семантический аспект), Б.Б.Джапаровой (в составе 

этнографической и региональной лексики), Н.К.Дмитриева (этимологический аспект), Р.З.Киясбейли 

(семантический аспект), Н.Г.Михайловской (в составе заимствований из языков народов СССР) и др.  Но, 

несмотря на наличие большого количества научных трудов, посвященных тюркским заимствованиям русского 

языка, как отмечают исследователи, ощущается недостаток в обобщающих работах и в работах по современному 

периодуЅ [2.с.8-9].    

      Цель настоящего исследования состоит в теоретическом и практическом осмыслении 

концептообразующих свойств тюркизмов в полиязычной культурной среде.  

      Тюркизмы в русском языке — слова, заимствованные из тюркских языков в русский, древнерусский и 

праславянский языки в разные исторические периоды. Через посредство тюркских языков в русский язык (как и в 

западноевропейские языки) попали также и слова арабского и персидского происхождения, имеющие поэтому 

лингвистический статус тюркизмов (например, хозяин или заимствованные из западноевропейских языков диван, 

киоск, халва). Тюркизмами называются такие слова тюркского происхождения независимо от языка -посредника. 

Основная масса заимствований приходится на период XVI—XVII веков. Яркой фонетической приметой тюркских 

заимствований является сингармонизм  гласных, практически в русском языке дающий повторение одной и той же 

гласной в слове: башмак, алмаз, казна, батрак, балда, сазан, таракан, баклажан, балаган; сундук, урюк, утюг , 

чубук, чугун. Для некоторых слов тюркского происхождения характерны конечные — лык и ча: башлык, ярлык, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8E%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%BA
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балык, шашлык; каланча, алыча, парча, саранча, епанча (очень многие географические названия тоже 

оканчиваются на — ча).
 
Хронологически можно выделить несколько слоёв тюркских заимствований в русском 

языке: 

1. Унаследованные тюркизмы из праславянского языка.  

2. Древнерусские заимствования домонгольского периода.  

3. Древнерусские заимствования из тюркских языков периода Золотой Орды.  

4. Заимствования XVI—XVII веков.  

5. Заимствования XVIII—XX веков.  

      Установить точно, из какого именно языка взято то или иное заимствование, часто не представляется 

возможным. В настоящее время встречаются ничем не обоснованные высказывания представителей того или иного 

народа о том, что якобы именно этот язык является поставщиком тюркизмов, что зачастую является проявлением 

национализма. 

В исследовании В.П.Синячкина отмечается, что «за период становления русской языковой культуры 

немало заимствований из тюркских языков сформировали особый внутренний план сознания носителя данной 

культуры, стали концептообразующими  для русского сознания, что естественным образом не могло не отразиться 

в созданных русским народом художественных образах, например,  курган (Спят курганы темные...; В том 

кургане похоронена война...); изюм (заменивший мед и символизирующий Солнце — Царство Божие); алый, 

багряный (алый, багряный закат; цветочек аленький, губки алые, ленты алые; багряные листья рябины...). 

Достаточно рельефно тюркизмы выражены и в русской мифологии (былинах, сказках): кощей (и царь Кощей над 

златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет; и Кощей Бессмертный, и Кощеюшка); бурый, каурый (Сивка-

бурка, вещая каурка из сказки). Автор отмечает, что «семантическая наполненность языковой картиной русской 

действительности каждого из этих слов не подвергается сомнению и, что отзвуки диалога культур наших народов 

мы не должны воспринимать как музейные артефакты, а рассматривать их как зерна, проросшие на русской 

почве». [3.93]   

В русском языке  нового времени также происходит пополнение лексики экзотизмами тюркского 

происхождения, которые выступают как социокультурные понятия: уят, мушель, мушель жас, аман, адал и др. В 

русских текстах данные языковые единицы проходят фонетико -грамматическую, словообразовательную и 

семантическую адаптацию. Так, в русскоязычных газетных и интернет - текстах  употребительны образования от 

исходного тюркского слова уят -  уятмены,  уят-революция,  например, в статьях «Казахстан-2018: Уят-

революция» и  «Казашки только для казахов»: новые грани уят-революции, а также  в социальных сетях идут 

нешуточные споры, и  в спор включаются депутаты, называемые уятменами. [4] 

Статьи носят обобщающий характер, и в них подчеркивается, что  в Казахстане развернулась широкая 

общественная дискуссия относительно права казашек на межнациональный брак, что в обществе нет единого 

мнения по этому вопросу. Данные социокультурные понятия, перенесенные в полиязычную среду претерпевает 

адаптацию, в результате которой экзотичность внешней оболочки постепенно утрачивается и у носителей разных 

языков исчезает ощущение инородности того или иного слова на уровне  восприятия. При этом в процессе  

использования данных единиц происходит расширение культурной концептосферы этносов, проживающих на 

территории современного Казахстана,  определяются приоритеты развития языка, в свою очередь влияющие на 

формирование ментальных черт и стереотипов поведения, формируются черты новой гражданской идентичности.  

 

      Использованные источники:  
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Во всемирной сети «интернет» в течение последних  лет мы наблюдаем огромный интерес к творчеству 

известной молодой поэтессы Веры Полозковой. Молодые люди часто посещают официальную интернет-страницу 

Веры Полозковой, комментируют полюбившиеся стихотворения и с огромным удовольствием скупает ее книги с 

полок магазинов. Очевидно,  интерес  к произведениям связан  с тем, что она пишет стихи на актуальные темы: о 

жизни, о любви и одиночестве, о поисках своего внутреннего «Я» и самопознании. А созданию этой искре нней и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ia-centr.ru/experts/zhanar-tulindinova/kazashki-tolko-dlya-kazakhov-novye-grani-uyat-revolyutsii/
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напряженной интонации и авторского языка помогают - ритмическая стройность, упорядоченность ее текстов, а 

также  яркие авторские новообразования.  Анализ  критических отзывов о творчестве В.Полозковой  показывает, 

что оценки ее творчества неоднозначны.  Так Д. Быков утверждает, что Полозкову  нахваливают не самые 

симпатичные и положительные персонажи, и комментарии на ее странице лучше не читать, потому что они 

делятся на 90% восторженных девичьих придыханий и 10% подросткового задиристого хамства. С резкой 

критикой в адрес поэтессы выступает И.Панин:«Верочка особо и не заморачивается  выбором тем, пишет о каких-

то Стивах, Грейсах, Бернардах, о престарелых мистерах и миссис... О чём пишет Полозкова? Это поэзия 

телесериалов. Стихочтиво для продвинутых нимфеток и одиноких студенток  платных вузов, мечтающих о встрече 

с «положительным» иностранцем. Не стоит искать тут каких-то глубоких мыслей или выстраданных откровений». 

[1] 

       Конечно, эти  комментарии трудно назвать критикой, но на их фоне складывается парадоксальная, но 

типично русская ситуация, когда самого известного из молодых поэтов обливают  грязью, не пытаясь дать 

литературную оценку творчества поэтессы.  

В произведениях  Веры Полозковой первоосновой художественного текста  выступает особый 

поэтический ритм. Как известно, при анализе произведения обычно выделяются три основные характеристики 

ритмики: слоговая характеристика, отвечающая за регулярность ударений; синтагматическая характеристика 

(когда человек говорит или пишет синтагмами); интонационная характеристика отвечает за мелодичность речи.  В 

статье делается попытка анализа стихотворения Веры Полозковой «Текст, который напугал маму».  Это 

произведение, наполненное личным содержанием, больше похоже на прозу (в нем нет рифмы, отсутствует деление 

на строфы, скорее всего, это стихотворение в прозе). Анализ стихотворения  показывает  высокую  ритмическую  

организованность текста, которая не может не привлекать читателя и слушателя. Это стихотворение можно 

разделить на части в соответствии с темой и переживаниями поэтессы: 

- жизненная маята, тяжелый, нагружающий  душу быт («обо мне, владислав алексеевич,/что умеет таскать 

тяжелое,/чинить сломавшееся,/утешать беспомощных,/привозить себя на троллейбусе драть из десны 

восьмерки,/плеваться кровавой ватою,/ездить без провожатых/и без встречающих»); 

- остро чувствующая несправедливость и безразличие, проявленное врачами  к страдающей матери  («или 

через осень сидящей с нею в травматологии,/в компании пьяных боровов со множественными 

ножевыми,/и врачи так заняты,/что не в состоянии уделить ей ни получаса, ни обезболивающего») ; 

- осознание тяжести поэтической ноши («после яростного спектакля длиной в полтора часа,/где я только 

на брюхе не ползаю, чтобы зрители мне поверили, чтобы поиграли со мной да поулыбались мне», «а 

потом все смеются, да, все уходят счастливые и согретые,/только мне трудно передвигаться и 

разговаривать»); 

- предательство близких («меня, которую предали только шестеро,/но зато самых важных, насущных, 

незаменяемых,/так что в первое время, как на параплане, от ужаса воздух в легкие не заталкивался») и 

т.д. 

        В этом стихотворении лирическая героиня отстаивает свое право звучать, жить, любить, дышать в полную 

силу и творить. А ритмика лишь помогает нам лучше узнать героиню, почувствовать текст и внутренние 

переживания автора, которые он вложил в строки.  

        В поэтических текстах В. Полозковой особую роль играют  вызывают  индивидуально-авторские поэтические 

новообразования. В научной литературе индивидуально -авторские новообразования делятся на две группы: 

потенциальные и окказиональные образования.  Основную массу новообразований составляют имена -

существительные, образованные в основном суффиксальным способом. Их можно разделить на несколько групп в 

зависимости от части речи мотивирующей основы. В стихотворных текстах В.Полозковой встречаются 

потенциальные индивидуально-авторские новообразования, существительные, мотивированны причастиями и 

именами прилагательными: выжженность, любимость. Так, в произведении «Тринадцать строф» употребляется 

существительное выжженность, образованное от причастия «выжженный» [2,с.30],  в стихотворении  «Первой 

истошной паникой по утрам» встречается потенциальное существительное любимость: Гениям чувство кем-то 
любимости – Даже вот Богом при входе в храм –Дорого: смерть за грамм. [2,с.32]. Лексема любимость 

образована при помощи продуктивного суффикса -ость-, который переводит прилагательное любимый в имя 

существительное со значением свойства. В текстах Веры Полозковой обнаруживаются индивидуально -авторское 

новообразование богинность, мотивированное существительным бог,  употребленное в стихотворении «Лунная 

соната»: Я не то чтобы ставлю все – тут у нас не ралли, Хотя зрелищности б завидовал даже Гиннесс. Не 
встреваю, под нос не тычу свою богинность – Но хочу, чтоб давали больше, чем забирали. [1,с.62].  

Существительное  богинность образовано с нарушением системной продуктивности,  в системе языка однотипные 

существительные образуются от прилагательных и причастий, поэтому индивидуально -авторское новообразование 

богинность относится к окказиональным образованиям.  Использование суффикса -ость- для образования этой 

лексемы обусловлено стремлением обозначить свойство лирической героини, не присущее, по мнению автора, 

другим литературным образам. Также для передачи тончайших смыслов Вера Полозкова использует частотный 

суффикс -ц-, представляющий собой словообразовательную единицу, образующую имена существительные 

женского рода со значением небольшой степени проявления признака, который назван мотивирующим именем 

прилагательным (ср. гнильца, хитреца). В стихотворении «Говард Кнолл» употреблено существительное 
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виноватца, образованное по такой модели: Я понимаю, трудно с собой бороться, – И такая, в глазах его легкая 

виноватца <…>. [3, с.30].  

        Таким образом, анализ произведений поэтессы Веры Полозковой показывает, что ритмика и неологизмы в 

стихотворениях играют важную роль. Именно ритмика и неологизмы делают тексты В.Полозковой интересными 

для  молодого поколения. Благодаря творческим способностям и индивидуальному авторскому языку Вера 

Полозкова выдвигается в ряд художников слова, от которых зависит дальнейшее развитие русской поэзии.  

 

Использованные источники:  

1. Материалы из интернета www.gzt.ru 22.09.2009;   

2. Полозкова, В. Непоэмание /В.Полозкова.–М.: Гаятри/Livebook,2009. 

3. Полозкова, В.Фотосинтез / В. Полозкова.–М.: Гаятри /Livebook, 2014.                                                  

4. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи. Интонация.  

5. Паузирование.  Логические ударения. Ритм.Темп.М.,«Наука-Флинта»,1998                             

6. Миськевич, Г.И., Чельцова, Л.К. Новые слова, их принятие и нормативная оценка (проблемы новых слов в 

культурно-речевом аспекте) / Г.И. Миськевич, Л.К. Чельцова // Актуальные проблемы культуры речи. – 1970. 

– № 3.  

 

Научный руководитель - к.ф.н., профессор Умурзакова А.Ж. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ КАЗАХСКОГО 

ЯЗЫКА НА  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Самарцева А. 

Атырауский государственный университет им.Х.Досмухамедова  

 

        В Казахстане, ставшем суверенным государством, сложилась, можно                                                                                                                                                                             

сказать, уникальная языковая ситуация, заключающаяся во взаимодействии и взаимовлиянии двух языков - 

государственного казахского и русского, которые в результате длительных исторических контактов стали 

неотъемлемыми составляющими языкового пространства республики. Русский язык широко используется не 

только русскими, но и титульной нацией страны. Это обуславливает тот немаловажный факт, что большинство 

представителей местного населения являются билингвами. 

         Билингвизм представителей коренной национальности – один из важнейших факторов взаимодействия 

казахского и русского языков, в частности, влияния казахского языка на русский на территории Казахстана. О 

взаимодействии языков русского и казахского этносов  писали в своих исследованиях такие известные учёные как  

С.К.Кенесбаев, К.М.Мусаев, С.М.Исаев, Б.Хасанов, Э.Д.Сулейменова, З.К.Ахметжанова, К.М.Абишева. 

Исходя из положений диссертации Хасанова Б.Х. «Социолингвистические проблемы функционирования 

казахского языка в республике Казахстан»,  можно сказать, что в Казахстане формируется своеобразный 

«казахстанский» вариант русского языка, который отличается от русского языка на территории Российской 

Федерации, где он имеет статус государственного. Своеобразие лексической системы русского языка Казахстана 

особенно ярко проявляется в общественно-политической, социально-культурной, гастрономической и 

ономастической сферах коммуникации.[1] Можно выделить группы лексем, заимствование которых обусловлено 

общественно-политическими изменениями на территории суверенного Казахстана. Они представляют собой 

названия уже существующих реалий( как правило, это названия должностей, органов власти): глава 

администрации – аким, правительственная палата: маслихат. Некоторые из данных слов образуют производные по  

продуктивным словообразовательным моделям русского языка. Заимствованное слово аким уже на русской почве 

образует дериваты: акимат акиматовский, акимчик, образованные с помощью суффиксов по аналогии с русскими 

производными словами. 

       К следующей группе можно отнести безэквивалентную лексику (экзотизмы), подробно описанную в 

работе Журавлевой Е.А. «Семантизация лексики в газетном тексте».[2. 54-55] Эти слова представляют собой 

лексические единицы, связанные: 

 с праздниками (наурыз, той) 

 с обычаями и обрядами (тусау кесу, аластау), 

 с национальными блюдами (курт, айран, кумыс, коже) 

 с национальной одеждой (саукеле, кимешек, камзол) 

 с национальными играми (алтыбакан, асык, тогызкумалак) 

 с религией (намаз, коран, суре) 

 с другими предметами (шанырак, тундик, туырлык)  

 с музыкой (домбра, куй, айтыс, акын)  

 с животными(тулпар, бура, атан) 

 с растениями ( саксаул, жусан, адыраспан) 

http://www.gzt.ru/
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      В данной группе экзотизмов, не являющихся общеупотребительными, необычными являются 

наименование предметов или явлений казахской этнокультуры. Обычно такие слова используются в 

художественной, научной литературе и публицистике для воссоздания казахского национального колорита. 

Подобные лексемы требуют разъяснения в виде толкования в тексте или сносок. Например, шашу – явство из 

курта, баурсаков, сладостей; кыстау – зимнее пастбище, тор – почетное место в жилище, толкан – толокно из 

злаков и т.п. Такие слова в лексической системе русского языка представляют собой трудно квалифицируемое 

явление с перспективой вхождения в лексический состав русского языка, функционирующего на территории 

Республики Казахстан, но как показывают текстовые примеры, они все больше используются в письменной и 

устной русской речи. Примером употребления данных слов является заголовок статьи газеты «Казахстанская 

правда»: «Иримшик на смену йогурту».[3]  

        В отдельную группу объединяются всё более употребляемые в русском языке казахские онимы -

наименования. Сюда относятся названия журналов, газет, предприятий, всевозможных социальных и 

образовательных программ и т.д., например: программа «Болашак», аттестат о среднем образовании «Алтын 

белгі», магазин «Жастар», рынок «Коктем», движение «Алаш», партия «Нур Отан». Основная роль в 

распространении данных слов, бесспорно, принадлежит СМИ. Так, в каждом номере общенациональной газеты 

«Казахстанская правда» употребляются подобные названия. Примеры некоторых заголовков: «Идея молодости 

нашей – движение «Алаш», «Болашак – наш «мост» за океан и т.п. В русской разговорной речи все чаще можно 

наблюдать употребление  дериватов со значением носителя качественного признака – болашаковец и 

алтынбелгиец, которые становятся собственно русскими словами. Нельзя не затронуть также процесс образования 

и проникновения в русскую речь  окказиональных слов, связанных с билингвизмом представителей коренного  

населения. Окказиональные производные создаются билингвами на базе лексики казахского языка, 

незаимствованной русским языком, с помощью русских словообразовательных аффиксов, например, узилиска (каз. 

узіліс - перемена, перерыв), рахатизм (каз. рахат – благодать), махаббатизация (каз. махаббат – любовь), 

балапанизация (каз. балапан – цыпленок), найманизация (каз. найман – род), жулдызнуться (каз. жулдыз – звезда). 

Надо сказать, что подобного рода окказионализмы создаются с целью придания эмоционально – экспрессивной 

окраски высказыванию. Такие образования используются как в устной (разговорной) речи, так и в СМИ: Даешь 

махаббатизацию без балапанизации («Казахстанская правда»);Сабина Саянова: главное не 

«жулдызнуться»(«Казахстанская правда»). 

       Таким образом, лексические единицы, возникшие  в результате взаимовлияния русского и казахского 

языков  становятся привлекательными для носителей русского языка, главным образом, за счёт прагматического 

компонента их лексического значения, который,  возможно, послужит фактором перехода данных слов  из 

окказиональной в узуальную лексику русского языка, функционирующего в Казахстане.  

 

   Использованные источники  

1. Хасанова Б.Х. «Социолингвистические проблемы функционирования     казахского языка в республике 

Казахстан. Алматы. 1992. 

2. Журавлева Е.А. Семантизация лексики в газетном тексте (на материале казахстанской прессы 1988-1998 

гг.) дис. канд. филол, наук. — А. 1998. — С. 54-55. 

3. Казахстанская правда №6, 2009 

 

Научный руководитель  к.ф.н., профессор Умурзакова А.Ж. 

 

 

Қ.ЖҰБАНОВТЫҢ ЯССАУЙТАНУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ  

 

Алдажарова Ақбота Алдажарқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Филология факультеті 

 

 Тарих табалдырығын аттаған әрбір ұлы адам, тек қана еселі еңбек қалдырмай, өзі де жұмбақ ғұмыр кешеді.  

Олардың әрқайсысы өздері өмір сүрген кезеңнің төл перзенті бола тұрып, бір мезгілде ғасырларды көктей алға 

озып кетуі де, бір мезгілде өзінен бұрын өтіп кеткен көне дәуірлермен іштей үндесіп жатуы да мүмкін...[1]  

 Бұл айтылған пікірде ұлы адамның, жұмбақ жаратылыстың жылдар өткен сайын жаңа бір қырлары ашыла 

түседі деген сөздерді оқи отыра, есіме еріксіз Құдайберген Жұбанов түсті. ХХ ғасырда тіл білімінің дамуына 

А.Байтұрсынұлынан кейінгі,  өлшеусіз үлес қосқан, қазақтан шыққан тіл білімінің тұңғыш профессоры, 

түркітанушы ғалым – Қ.Жұбанов еді. Небәрі 38 жыл ғұмыр кешті. Жасындай жарқ етіп, өзінің қысқа ғұмырында 

тіл білімін жан – жақты зерттеп еді. «Ғалымның хаты өлмейді» демекші, Қ.Жұбанов мұралары күні бүгінге дейін 

өз мәнін жойған емес. 38 жылдық ғұмырында өлмейтін мұра қалдырған Қ.Жұбановтың еңбегін алып қарай 

бастасаңыз болғаны, қай жағынан болмасын белгілі бір ғылымның бастауы жатады. Олай деуіме, оның Қожа 

Ахмет Яссауи жайлы мақаласы себеп болып отыр[2].   

 Қ.Жұбанов ғылымының сан салалығы өзі ХХ ғасырда өмір сүріп отырған кезеңнің қиындығына қарамай, 

оқуға талпынып, нәтижесінде көп жетістікке жеткені еді. Қ.Жұбановты неге Яссауйтанушы дейміз? Оның себебі, 

«Диуани Хикмет» атты сопылық поэзиядағы еңбегінің  4400 жолдан тұратын ең бірінші боп айтуы еді.  Бұл еңбекті 
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оқи отырып, түркітану саласына да үлес қосқандығын ескеруіміз керек. Оның айтуынша, бұл шығарма үстірт 

оқыған адамға мазмұны жалпылама бастан аяқ діни үгіт-насихат боп көрінетіндігі. Толғау текстеріне қарай отыра, 

негізді пікірлері талданып, идеалық жағынан алып қарағанда, «Диуани Хикметті» мазмұн құрылысы бойынша, 

бірнеше тақырыптарға бөледі. Оның бірқатар толғауларының таза діни сарындағы үгіт-насихат болуымен қатар, 

кейбіреулері діни үгіт үшін қажет тарихи уақиғалар, енді біреулері адамгершілікті дәріптейтін насихат түріндегі 

толғаулар санатына жатады.  Сонымен бірге, өз кезінің қоғамдық құрылысына тән әлеумет теңсіздігіне толғану, 

әлеуметтік өмірге сай әділетті құрылысты аңсау, арман ету болып табылады. Қандай мазмұнда болса да, оның 

келіп тоқтар жері – құдайға ғашықтық, шындыққа ұмтылу, құдайға қолын жеткізу деп көрсетеді [2, 320]. Диуани 

Хикметтің тілі – түркі тілі. Түркістанда ислам діні бел алып, араб қатынастары күшейген кезде пайда болған түрік 

халқытарына ортақ тіл дегенді де айтады. Сонымен, Қ.Жұбанов таныған Қожа Ахмет кім еді? Ендігі кезекте 

осыған тоқталайық.       

 Қожа Ахмет Яссауи – түркістандық ғұлама, әулие, түркі халықтарының, соның ішінде қазақ халқының, 

байырғы мәдениетінде айрықша орны бар ұлы ақын. Оның туған жылы мен өмірден өткен жылы белгісіз. Арғы 

тегі қожалар әулетінен. Әкесі Ибраһим – Испиджабта даңққа бөленген әулие, Әзірет Әлінің ұрпағы. Анасы Мұса 

шейхтің қызы Айша, ел арасына «Қарашаш ана» деп аталып кеткен екен. Қожа Ахмет Яссауидің Ибраһим атты 

ұлы мен Гауһар Хошназ атты қызы болған. Негізінен ұрпағы қызынан тараған екен, ұлы кішкентайында 

қастандықпен өлтірілген[3]. Ал, Құдайберген Жұбанов Қожа Ахмет Яссауидің есіміне тоқталады. Мәселен, Қожа 

дегені нәсілдік лақап аты, Яссауи – меншікті мекеннің аты, өз аты – Ахмет. «Қай Ахмет?» деген сұрақ бойынша 

берілетін жауап «Бала Ахмет», «Шал Ахмет», «Молда Ахмет», «Қожа Ахмет» деген сөздер сияқты деп келтіреді.  

 Нәсілдік тегі, шыққан тегі жайлы былай деген болатын: Ахметтің сүйегі – қожа. «Қожа» парсы сөзі, араб 

тілі бойынша сейіт, қазақ тілі бойынша төре-сүйек деген мағынаға келеді. Қазақ тілінде ертерек кезде, танымаған 

біреу туралы «оның сүйегі кім екен?» деген сұрақ қойылатынын, оған жауап ретінде «оның сүйегі қырғыз екен», 

«сүйегі қарақалпақ» екен, «төре екен», «қожа екен» деген жауап алады. Қожа сүйекті адамдардың басқаларға 

қарағанда артықшылығы болғандығын, ұлттың я болмаса, рудың аты емес, әлеуметтік топтар арасындағы биігірек 

дәрежесінің бір түрі деп түсіндіреді. Қожалардың сүйегін Ысқақ бабаның үрім -бұтағы, Ибраһим шайхтың ұлы 

екенін Ахметке аты белгісіз шәкірттің арнаған жоқтау өлеңінің  жолдарынан дәлелдейді: 

Асылы руз хандан,  

Білмес аны көп надан.  

Білер аны хақ издан,  

Шайх – Ахмет Яссауи. 

Ысқақ баба юрыны,  

Шайхи Ибраһим құлыны. 

Машаихлар ұлығы, 

 Шайхым – Ахмет Яссауи. Негізінде, Қожа Ахмет Яссауидің шыққан тегі жайлы Шарафаддин Ғали Иаздидің 

«Зафарнама» еңбегінде, Яссауидің Мұхаммед-Ханафияға қатысы бар дейді [1,60]. Ал, «Нәсәбнамада» Хазіреті 

Әлидің Фатимадан үш ұлы болған. Бұдан басқа Иамана патшасы Жафар ибн Қайс қызынан Мұхаммед-Ханапия 

туған деседі. Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани Хикмет» еңбегін кітап етіп шығарған, алғысөз жасаған ақын 

М.Жармұхамедұлы, С.Дәуітұлы, М.Шифиғилар былай деп анықтама берген екен: «Жаңадан табылған шежіреге 

(Нәсәбнама) зер сала қарасақ, ақынның ұлы атасы Әзірет Әли, одан кейін Мұхаммед-Ханапия болып жалғаса 

келіп, оның жетінші атасы әйгілі Ысқақ баб екенін көреміз. Сонда оған Мұхаммед-Ханафия он төртінші, ал 

Хазіреті Әлидің он бесінші Ата болып шығады». Яғни, мына деректерге сүйенсек, пайғамбарымыздың (с.а.с) төрт 

сахабасының бірі әрі күйеу баласы Әлиден тарағандығын көреміз. Ал, Жұбанов болса, Ысқақ дегенді бүкіл 

пайғамбарлар атасы болар деп түсінеді. Қожа Ахметті пайғамбардың перзенті деп айтылған пікірге, ол мынадай 

жолды ұсынады: «Миғраж түні – нұры зидам; перзент» -  деді, «қолым тұтып – «үммәтімсін, үммәт»,- деді, 

«Мұстафаға матам тұтып кірдім мана», қазақша мазмұны: «Сегіз қабат аспанның ең жоғарғысына шығып, 

құдаймен тілдескен кешінде Мұхаммед мені көрді – рухымды көрді. Менің жаныма келіп: «Әй, көз нұрым, балам, - 

деді қолымды ұстап: сен менің үммәтімсің, үммәтім, менің жолымды бекем ұста, менің жолыма көңіліңді беркіт», - 

деді. «Сол Мұхаммедке аза тұтқандығымнан жердің астына кірдім» - деп түсіндіріп береді [2,294]. 

 Қожа Ахметтің туылған, өлген жылдары белгісіз әрі неше дүниеден өткендігі жайлы нақты мәліметте талас 

тудыруда. Мәселен, Қ.Жұбанов 63 жаста қайтыс болған есептейтіндерге, 63 жасында «пайғамбар жасына келген 

соң жер үстінде жүруім ұят»,- деп жер астына кірген. «Диуани Хикметтің» 1893 жылы Қазанда басылып шыққан 

нұсқасында Беташарын жасаған Мұхаммед деген ғалым, Ахметтің 562 жылы қайтыс болған деген. Бұл мақаланың 

жазылған жылы 1936 жыл мұсылманша ай санау бойынша 1355 жыл болады. Осы жылнамаға сүйене отырып, 

Ахметтің қайтыс болғанына 793 толған болып шығады. Қазіргі жыл санау бойынша қайтыс болғанына 770 жыл 

өткен болады, яғни 1166 жылы қайтыс болған, 125 жасқа келгенін мойындасақ, 1041 жылы туған деп айтуға 

болатынын дәлелдеген тұлға. 

 Қ.Жұбанов «Диуани Хикметті» зерттеу арқылы түркітану саласына жол ашса, енді бір жағынан Яссауйтану 

саласын қалыптастырушы десек, артық айтқандық емес.Қорыта айтар ұсынысымыз – Қ.Жұбановтың Яссауй 

туралы мұраларын насихаттау мақсатында, студенттер арасында «Қ.Жұбанов және Қ.А.Яссауй» атты ғылыми іс-

шаралар жүргізілсе; Қ.А.Яссауй жырларын жатқа оқу бәйгесі ұйымдастырылса деген тілегіміз бар.    

   

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

 

Бекпенбетова А.Ө. 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік институты  

 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт 

алуда. Бұл оқу-тәрбие үдерісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы 

өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым -қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа 

қоғам талабына сай білім мен тәрбие беруде мұғалімдердің инновациялық іс -әрекетінің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі — маңызды мәселелердің бірі. Қазақстанда дамыған бәсекеге қабілетті елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін ол — білім. Инновациялық технологияларды меңгеруде мұғалімнің жан-жақты 

білімі қажет. Қазіргі мектеп мұғалімі: жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын, оқушымен тез тіл табыса алатын, 

білімді, шебер, іскер болуы тиіс. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі 

— оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

меңгеру. Бүгінгі нарық заманында "Өмір бойы білім алу» әрбір Қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс», 

— деп Елбасы жолдауында көрсеткендей, отандық білім беру жүйесінің дүниежүзі білім кеңістігіне енуі білім 

саласына үлкен өзгеріс, жаңа леп әкелді. Енді «инновация» ұғымына тоқталатын болсақ, ғалымдардың көпшілігі 

оған әртүрлі анықтамалар берген. Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген 

ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үдеріс деп отырғанымыз — білім беру 

мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі" деген 

анықтаманы ұсынған. «Инновация» сөзі қазіргі уақытта барлық білім, өндіріс, медицина, техника салаларында өте 

жиі қолданылып келеді. Инновациялар қоғамның пайда болу кезеңінен бері жүзеге асырылып келе жатса да, 

педагогикалық категория ретінде ХХ ғасырдың 70–80 жылдарында ғана қолданысқа енгізілді. Қазіргі 

инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының жетістіктерін, дәстүрлі тәжірибедегі құнды 

дүниені, әлеуметтік прогрестің жетістіктерін, қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы 

қызметін атқарады. Инновациялық білім берудің мазмұнын жетілдіру, оны инновациялау мәселелерін Ю. К. 

Бабанский, В. С. Библер, Ю. С. Гершунский, В. П. Кваша, В. С. Лазарев, В. Я. Ляудис, А. В. Лоренсов, В. М. 

Полонский, С. Д. Поляков, М. М. Поташник, А. И. Пригожин және т. б. қарастырған. Қазақстанда білім беру 

саласындағы педагогикалық инновация мен оқытудың жаңа технологиясы мәселелерін Ш. Т. Таубаева, Н. Н. 

Нұрахметов, С. Н. Лактионова, Е. З. Батталханов, Қ.Қ.Қадашева, Т. О. Балықбаев, Ж.А.Қараев, Г. К. Нұрғалиева, 

К.Бұзаубақова, С. Д. Мұқанова, Н. И. Хван, Л. Е. Румянцева, З. У. Имжарова, М. М. Мұқаметқалиқызы және т. б. 

педагог-ғалымдар зерттеген.[1] 

 Қазіргі уақытқа дейін ғылыми әдебиеттерде инновациялық үдерісті мынадай кезеңдерге бөледі. Идеяның 

немесе инновация тұжырымдамасының пайда болу кезеңі, мұны шартты түрде, іргелі де қолданбалы ғылыми 

зерттеулердің нәтижесі болып табылатын жаңалықтың ашылу кезеңі деп те атайды. Ойлап табу кезеңі, яғни қандай 

да бір нысанға, материалдық немесе рухани өнім -үлгіге айналған жаңалықты құру немесе ашу кезеңі. Нақты бір 

салада жаңалықтың үстемдік ету кезеңі, мұнда жаңалық бұрынғы жаңашылдық қасиеттерін жоғалта бастайды да 

оны едәуір тиімді жаңалықпен ұтымды алмастыру үдерісі қарастырылады. Жаңалықтың қолданылу аясын 

қысқарту кезеңі, мұнда жаңалық жаңа өніммен алмастырылады. «Технология» термині алғаш рет 1904–50 

жылдары шет елдерде пайда болды және ол педагогикалық процесте технологиялық құралдар мен оқыту 

бағдарламаларын пайдалануға байланысты болды.[2] 

Технология — өнім алу барысында шикізаттың, материалдың немесе жартылай шикі заттың қалыбын, 

қасиетін, формасын өңдеу, әзірлеу не өзгерту әдістерінің жиынтығы. Білім беруді реформалауды жүзеге асырудың 

маңызды бір сипаты қазіргі уақыттағы оқыту үрдісін технологияландырудың қажеттілігінен туыпдап отыр. Осыған 

орай, соңғы кезде оқытудың әр түрлі инновациялық технологиялары жасалып, енгізіліп жатыр. Инновациялық 

технологиялар түрлеріне жатады:  

 ынтымақтық педагогикасы;  

 білім беруді ізгілендіру технологиясы;  

 проблемалы оқыту технологиясы;  

 тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы;  

 түсіндіру басқарып оза оқыту технологиясы;  

 деңгейлік саралап оқыту технологиясы;  

 міндетті нәтижеге негізделген деңгейлеп саралап оқыту технологиясы;  
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 модульдік оқыту технологиясы; жобалап оқыту технологиясы;  

 дамыта оқыту технологиясы, компьютерлік технология, ойын технологиясы және т. б. көптеген 

технологиялар. Ал соңғы жылдары оқытудың М.Жанпейісованың модульдік технологиясы мен В. М. Монаховтың 

оқытудың ұжымдық тәсілі, сондай-ақ профессор Ж.Қараевтың оқытуды дербестендіру мен ізгілендіру 

ұстанымдарына негізделген инновациялық компьютерлік технологиясын еліміздің көптеген мемлекеттерінде 

қолданып жүр. Енді осы инновациялық технологиялардың кейбіреулерінің ерекшеліктеріне тоқталсақ: 

 ойын элементтерін қолдана отырып мұғалім оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, зейінін 

арттыру мақсатында;  

 проблемалы тапсырмалар сабақтағы қорытындылардың қандай және қалай пайда болғандығын дәлелдейді 

және логикалық ойлауғағ ғылыми іздену жолына бағыттау;  

 Шаталовтың әдістемесі жаңа материал мазмұнын түрлендірсе, қайталаау жолымен есте сақтауды 

қамтамасыз ету;  

 деңгейлеп саралап оқыту технологиясының принциптері — оқытуды ізгілендіру мен демократияландыру 

жағдайында;  

 дифференциялап оқыту — әр оқушының қабілетін, бейімділігін, қызығушылығын ескере отырып, жеке 

жасын дамыту қамтамасыз ететін білім беру болып табылады. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен 

жұмыс істеу үшін төмендегідей алғышарттар қажет: 

 — оқу үдерісін интенсивтендіруші жаппай қолға алу;  

 — оқушылардың сабақтастығын болдырмау шараларын кешенді түрде қарастыру. [3] 

Оқытудың инновациялық технология бойынша әдістемелік жүйесі сапалы нәтижеге жеткізуге мүмкіндік 

беретін танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнымен тікелей байланысты. Сондықтан инновациялық әдіс -

тәсілдерді оқыту үдерісіне енгізу барысында танымдық іс-әрекеттер түрлерінің мазмұнын, белгілі деңгейде 

белсенділігін көздейді. Инновациялық үдерістің негізі — жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Жаңа технологияның принциптері — 

оқытуды ізгілендіру, өздігінен дамитын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп тәрбиелеуші тұлға 

қалыптастыру болып табылады. Барлық жаңа технологияның алдымен қоятын мақсаты — оқушының жеке 

басының дара және дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын 

қалыптастыру. Қазіргі білім беру саласындағы инновациялық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан -

жақты білгір тұлға болу мүмкін емес. Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің зейін -зерделік, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген ұстаздық келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, 

өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі.[4] 
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ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТІЛДІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУЛЫҚ БАҒЫТТАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ  

 

Сугралинова С.С. 

Жалпы орта білім беретін №17 мектеп-гимназия 

 

Тіл – ғасырлар жемісі, халық мұрасы, ұлттық қазына. Халық өміріндегі тарихи бел-белестер, ұлы өзгерістер 

ұрпақтан-ұрпаққа тіл арқылы жетеді. Өзін қоршаған ортаны әр ұлт өзінше қабылдайды, осы орта бейнесі оның 

тілінде және мәдениетінде көрініс табады. Мәдениет дүниетанымғы негізделеді, ал тіл - оның басты көрсеткіші, 

сол себепті қазіргі тіл ғылымы тілді тек қатынас құралы ғана емес, мәдениеттің феномені, ұлт дүниетанымының 

айнасы, ұлт мәдениетінің көрінісі ретінде зерттеуге үлкен мән беріп келеді. Этностың ақыл-ой, дүниетанымының, 

өмір сүру тәсілінің жемісі - материалдық және рухани мәдениеті, тарихы. Сол материалдық және рухани 

мәдениетін қалыптастыру, жолында пайда болған салт-дәстүр, әдет-ғұрып сияқты белгілер этнос болмысын құраса, 

оны тіл деректері арқылы жан-жақты сөйлететін тіл ғылымындағы антропоцентристік бағыт салалары: 

этнолингвистка, лингвомәдениеттану т.б. 

Ұлт тарихы, онымен бірге тіл тарихы – даму жолы ұзақ құбылыс. Ол халық санасында жатталған жергілікті 

ерекшеліктер сырын ашып, табиғатын тану, оны ұлт мәдениеті, тарихымен байланыста қарағанда толық көрінеді, 

өйткені ұлт – жаны тіл, этнос мәдениетсіз болмайды. Мәдениет тіл арқылы тарайды, тіл арқылы ұғынылып, 

жетіліп қалыптасады. Қай ұлт болмасын, сыры – тілінде, оның түп тамыры этностың мыңдаған жылдар жүріп 

өткен тарихи жолымен, күнделікті тұрмыс-тіршілігінде қолымен, ақыл – ой, санасымен жасаған мәдениетімен, 

дүниетанымымен сабақтасып жатыр. Тілдік материал, этнодиалектизмдер, этностың  тұрмысы әлемге көзқарасы, 
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әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, ой-өрісін білуге дерек болады, бұл топқа енетін лексика материалдық және рухани 

байлықты мол қамтиды. Тіл мен этностың арақатынасы мәселесі – тіл ғылымы сиқты байырғы дүние.  

Этнолингвистика – синкретті және синхронды ғылым, өйткені этнолингвистика этносты жан-жақты 

түсінуді, бейнелеуді міндетмақсатына айналдырады, сондықтан осы бағытта зерттеуге жол ашатын этнос ұғымына 

қатысты ғылым салаларын тірек етеді. Солардың ішінде сөйленістер тіліне ең жақын тұрғаны, тіл мен мәдениеттің 

арақатынасын синхронды түрін зерттейтін және сипаттайтын этнолингвистиканың бір бөлігі – 

лингвомәдениеттану, дәлірек айтқанда, лингвомәдениеттану – лингвистика мен мәдениеттанудың түйіскен 

тұсынан өрбіген, этностың тілі арқылы өрілетін мәдениетін зерттейтін ғылым. Этнолингвистика мен лингво  

мәдениеттанудың әрқайсысының өзіндік мақсаты мен міндеті болумен қатар, бір арнаға құятын тұсы басым, ол – 

тілі арқылы мәдениеті, мәдениеті арқылы тілі, мінез-құлық, жан-дүниесі, ұлт ретіндегі табиғаты, ерекшелігі көзге 

түсіп танылатын біртұтас организм – этнос. Соған байланысты этнолингвистика зерттеудің мақсаты мен міндетіне 

қарай лингво мәдениеттанудың  іргетасы қызметін атқарады десе де болады. Ежелгі қазақ дәстүрінде жылқы 

малының етімен қоса сүтін де пайдаланған, қымыз - қазақ халқының дәстүрлі сусыны.  

Мәдениет түрлері бірімен-бірі тығыз байланысты, бірінен-бірі туындап отырады. Сол биені сауып, сүтін 

азық ретінде пайдалану бастапқыда күнкөріс қажеттілігі болса, дүниетаным кеңейген сайын бие  сүтінің 

денсаулыққа пайдалы қасиеттері де ашылады. Енді қымыздың сусын қызметі маңызды бола бастады. Осыған орай, 

оның толып жатқан түрі мен қымызды пайдалану салттары да өмірге келеді, өйткені адам баласы ішкен -жегеніне 

ғана мәз бола бермейді.  

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің осындай салт, жоралары Атамекеннен шет жүрген қазақ диаспорасы 

арасында ұзақ сақталғаны байқалады Этнолингвистика – тіл ғылымы мен этнологияның жай қоспасы емес, 

халықтың ақыл-ой, сана-сезімінің жемісі – рухани және материалдық мәдениетін, әдет-ғұрып, салт-дәстүр сияқты 

этносқа тән белгілерін тіл деректері арқылы сөйлететін тіл ғылымының саласы, тіл ғылымындағы ерекше бағыт.  

Этнолингвистика – синкретті ғылым, дегенмен оның синкреттілігі бірден айқындала қойған жоқ, уақыт өте 

оның зерттеу шеңбері кеңейіп әрі анықталып келеді. Н.И.Толстой этнолингвистиканы кең және тар көлемде 

қарастыру мүмкіндігі туралы айтады. Кең көлемде этнолингвистика диалектология, фольклор тілі, тарихи 

диалектология сияқты салаларды қамтиды. Бұл мәселелер жөнінде таласты пікірлер болғаны белгілі, тек соңғы 

жылдары фольклор өз іргесін бекітіп алған сияқты, бірақ соңғы жылдары ауыз әдебиетінде салтдәстүрлік 

шығармалардың шығу тарихына көңіл аудару тенденциясы байқалады деп есептейді.  

Этнолингвистика тар көлемде тіл мен этнос, тіл мен мәдениет, тіл мен діл, тіл мен мифология т.б. 

мәселелерді қарастырады , осының өзі этносты жан-жақты танып түсінуге мүмкіндік беретін этнопсихология, 

этносоциология, лингвомәдениеттану сияқты салаларды этнолингвистиканың айналасына  топтастырады, сонда 

ғана этнос болмысы, оның тіл әлемі туралы толық сурет пайда болады.  

Тіл этноспен бірге жаралып, бірге өмір сүреді десек, оның бастапқы белгісі өсу, даму, қарым -қатынас 

көріністері осы күнгі диалект ретінде айқындалған сөздерінде сақталған. Н.И.Толстой өткен ғасырдың бас 

кезіндегі ғалымдардың (Д.К.Зеленин) диалект халықтың материалдық (үй құрылысы, түрі, құралжабдық, киім, үй 

жабдықтары) және рухани мәдениетіне (салт-дәстүр, халықтық музыкалық шығармашылық) қатысты қалыптасқан 

кешенді тілдік және тілден тыс көрсеткіштер деген пікірін дамытады. Диалектіні кешенді-синкретті түрде 

зерттеудің жемісті болатындығын, ареалдық, ареалдық-типологиялық ізденістерде ежелгі славяндардың тілін, 

дінін, тұрмысын жаңғыртуда этнолингвистиканың болашағы зор екенін айтады. 

Ж.Манкеева ұлт мәдениеті жайлы қалыптасқан «мәдениет дегеніміз – адамзат жасаған материалдық және 

рухани мұралардың жиынтығы» тәрізді тұжырымдарды саралай келе, «мәдениет – адам қызметінің ерекше тәсілі» 

шын мәнінде, мәдениет белгілі кезеңде пайда болып тұнып қалған құбылыс емес, мәдениет – тарихи даму үстіндегі 

процесс, өйткені мәдениетті тудырушы адамның таным әрекеті, ойлау қабілеті өсу, жетілуге бейім, сол себепті 

ғалым «мәдениет адамдардың өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілінен, сондай-ақ олардың материалдық және 

рухани байлықты жасауынан көрінетін қоғам мен адамның белгілі тарихи даму дәрежесі», - деп есептейді.  

Мәдениеттің материалдық негізі туралы ой тарқатқан ғалымдардың алғашқыларының пікірлерінде -ақ, 

мәдениет – жеке адам, бүкіл қоғамды дамыту жолындағы құндылықтарды туғызып өрістету арқылы адамзат 

баласын жан – жақты жетілдіріп, өркендетіп отыратын үздіксіз даму үстіндегі процесс.  

Мәдениет адамның ақыл – ойы мен еңбегінің жемісі нәтижесінде пайда болатын құндылық, сондықтан ол 

түріне қарай материалдық және рухани мәдениет болып табылады, нақтырақ айтқанда, мәдениет қоғам мүшесі 

ретіндегі адамның өмірді танып-білуі арқылы игерілген дағдылары мен қабілеттерінен құралады, ол адамзат 

өкілінің білімі мен наным-сенімдерінде, өнері мен адамгершілік қасиеттерінде, салт-дәстүрінде кең этнографиялық 

мағынада көрініс табады деп тұжырымдалған. Тілі мен мәдениеті мінез-құлқы, тұрмыс-тіршілігі арқылы 

танылатын біртұтас ұғым-этносты зерттейтін этнолингвистика мен лингвомәдениеттану өзектес, әрине, өздеріне 

тән ерекшеліктері, кейде өзіндік зерттеу нысаны бар, алайда зерттеу барысында олардың ерекшелік белгілерін 

анықтау мақсат емес, мақсат – диалектілік лексикадағы диалект иелерінің өмір тәжірибесі, таным әрекеті, өмір 

сүру тәсілінен туған мәдениетін танытатын этнодиалектизмдерін сипаттап саралау.  

Бұл мақсатта лингвомәдениеттану этнолингвистикалық зерттеудің тірек қызметін атқарады, дәлірек 

айтқанда, этнолингвистика халықтың тұрмысын, салт, әдет-ғұрпын, этногенезін, оны мәдениеттің бір көрінісі тіл 

арқылы, тілді мәдениетке қатысты зерттейді. Осы тұрғыдан алғанда этнолингвистика мен лингвомәдениеттанудың 

өзіндік белгілері де айқындала түседі, яғни этнолингвистика мәдениеттің материалдық жағына көбірек көңіл бөлсе, 
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лингвомәдениеттану этнос мәдениетінің рухани жақтарына дүниетаным негіздері, ұлттық болмыс, ұлттық 

психология, моральдық құндылықтары тәрізді тұсына жете назар аударып, этнос Їжанына‖ көбірек үңіледі. 

Этнодиалектизмдер этнос табиғатын тануда тілдік дерек қызметін атқарады, олай болса, этнодиалектизмдер 

қазақ диалектілері тұрғысынан алғанда қазақ этносы мәдениеті атты үлкен арнаның белгілі аймақтардағы көздері: 

сөз символдары мен тілдік таңбалары.  
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Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев   2017 жылғы 12 сәуірде жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» туралы  мақаласында  «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  әліпбиіне   көшіру  жұмыстарын бастауымыз  

керек»,- деген  болатын[1, 15]. Елбасының  рухани жаңғыру бағытында  баяндалған    мақаласындағы  қазақ 

жазуын латын қарпіне көшіру туралы ұстанымдары  мәңгі елдің  болашағына, мемлекеттік  тілдің келешегіне  

жасалған  игі  іс,    маңызды тарихи  оқиға ретінде халықтың зор ықыласына  ие болды. Қазақстан 

Республикасының  Президенті   Н.Ә. Назарбаевтың  2018 жылғы 19  ақпандағы  № 637 Жарлығы бойынша  «Қазақ 

тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 

жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына өзгеріс енгізіліп,   жаңа әліпбиіміз бекітілді [2]. Латын әліпбиіне көшуге 

саяси, экономикалық, мәдени, лингвистикалық, қоғамдық-әлеуметтік түрткіжайттар себеп. 1. Саяси-экономикалық 

фактор. Біріншіден, әлемдік сауда, экономикалық қатынастар үшін латын графикалы жазу тиімді. Екіншіден, 

тілдері ұқсас, діні бір, түп негізі ортақ түркі тектес елдер осы күнге дейін әртүрлі әліпбимен жазып келеді, латын 

әліпбиін пайдаланатын түркі тілдес мемлекеттердің жазуы да бірізге түсірілмей келеді, барлығына ортақ әліпби  

құрастыру (жазу) түркі мемлекеттерінің тарихи, рухани, мәдени байланыстрының нығаюына, ынтымақтастыққа, 

өзара интеграцияға алып келер еді. Үшіншіден, өткен ғасырларда түрлі тарихи, саяси жағдайларға байланысты 

дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашаылып кеткен қазақ баласының басын қосушы фактордың біріне айналар 

еді. Өйткені бәріміз бір тілде сөйлегенімізбен, әртүрлі әліпбиді пайдаланамыз, яғни латын әліпбиі – әлем 

қазақтарының рухани бірлігінің негізіне айналар еді. Төртіншіден, латын әліпбиіне ауысу – біздің ұлттық 

санамыздағы отарсызданудың бір жолы. Бір ғана мысал, еліміздің латын әрпіндегі транскрипциясын Kazakhstan 

деп емес, Qazaqstan деп жазған болар едік. 2. Тілдік (лингвистикалық) фактор. Латын әліпбиіне көшу 

мемлекеттік тілдің қолданыс аясын одан әрі кеңейтуге мүмкіндік жасайды. Тіл тазалығы мәселесіне келсек, 

тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын 

сақтауға мүмкіндік аламыз. Өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді үйренуіне де өз әсерін тигізер еді. Қазір 

қолданылып келе жатқан көзіміз де, құлағымыз да әбден үйреніскен кирилл жазуы аса жетілен, кемел еместігін 

қазақ сөздерінің орфографиясына, орфоэпиясына келгенде анық байқалады. Жазуда қазақ тілінің дыбыстық 

жүйесіне бағынбайтын жат тіркестер, көпшілік үйреніп кеткенімен, кірме сөздердің орыс тілі заңдылықтары 

негізінед сақталып жазылуы, басы артық ь, ъ таңбалары в, ф, ц, щ, ю, я әріптері т.б. қиындықтар кездесуде. Бүгінгі 

ұрпақ дыбыстардың тіркесім заңдылығына, дыбыс үндестігіне мән бермей, жазудың жетегінде, әріптің негізінде 

сөйлеп (дыбыстап), тіліміздің ең басты ерекшелігі болып ттабылатын мыңдаған жыл бойы атадан балаға мұра 

мирас болып келе жатқан үндестік заңдылығын бұзып, артикуляциялық базамызды бүлдіруде. Мысалы, Құнанбай 

– Құамбай, көкөніс дүкені – көгөнүс түкөнү, күн күркіреді – күң гүркүрөдү, таза ауа – тазауа т.б. болып тіл және 

ерін үндесіме бағынып барып дыбысталуы тиіс. Қазақ тілінің төл дыбыстарын түгендеп, соған лайықтап таңба 

санын ықшамдау – қазіргі күннің талабы. Яғни, латын таңбасына негізделген қазақ әліпбиі жасауда тілдің дыбыс 

жүйесіндегі төл дыбыстар мен орыс тілінен кірме дыбыстар жеке-жеке қарастырылып, әрқайсысының өзіндік  

ерекшеліктері мен жазу барысында туындайтын әртүрлі заңдылықтары ескерілуі тиіс.  3. Қоғамдық-әлеуметтік 

фактор. XXI ғасыр – ақпарат ғасыры десек, бүгінігі компьютер заманында әлемдік ғаламтор жүйесіндегі ақпарат 

кімнің қолында болса, сол өз билігін емін-еркін жүргізе алады. Ал ақпараттың басты құралы – жазу. Яғни ғаламтор 

жүйесінде үстемдік жасаушы - ол латын графикасы. Білім, ғылым, өндіріс саласында еніп жатқан жаңа 

технологияларға латын әліпбиі арқылы қол жеткізудеміз. Сондықтан латын әліпбиіне көшумен халықаралық 

ақпараттық кеңістікке шығу жеңілдейді, яғни ғаламтор жүйесін халқымызға ана тілінде меңгеруге жол ашылады. 

Қазір бәріміздің көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, бірнеше тілді бес-алты айдың ішінде қорықпай, еркін үйреніп алып 

жатқанда, ана тіліндегі дыбыстарды басқаша таңбалауды ғана меңгеріп алу бүгінгі жас ұрпаққа көп қиындық 

келтірмейді. Әрі бүгінде ұялы байланыстағы хабарламалардың көбі осы графикамен жазылуда. Сонымен қатар, 

әртүрлі құжаттарда аты-жөніміз, тігіміздің жазылу сынды мәселелер латын әліпбиінде шешімін тауып, толыққанды 

және түсінікті етіліп жазылатын болады. Бүгінгі күні ұолданыстағы кириллицада кейбір азаматтар мен 

азаматшалардың есімдері немесе тегінің жазылуында ақаулар кетіп, көптеген кедергілерге еріксіз байланып, 
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өкінішке бой алдырып жүргені ақиқат. Ал латын әліпбиі қолданысқа енген тұста бұл сауатсыздықтар мен 

қиындықтарға тоқтау қойылады деп тұжырымдағанымыз абзал. Бұл – тіліміздің әлем кеңістігінде кедергісіз 

шалықтап, ғадап көрінісін дамытып, өзге тілдерден аудармалар жасау үшін де оңтайлы тұстарымен мүмкіндік 

береді. 4. Білім саясаты.  Біріншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емле 

ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. 

Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Екіншіден, латын графикасы негізді жазуға оқытуды міндеттеу арқылы 

Қазақстандағы орыс тілді халықты, соның ішінде мемлекеттік тілді білмейтін өзге ұлт өкілдері мен қазақтардың 

өздерін де қазақ тілінде жазу-сызумен қатар сөйлеуге біршама үйретіп алуға болдаы. Үшіншіден, жаңа әліпбимен 

сауаттандыру процесі мемлекет құрушы ұлттың тілін элитарлық тілге айналдырады. 5. Мәдени фактор. 

Біздің мұрағаттарда шаң басып жатқан көптеген мұрамыздың дені латын әліпбиінде жазылған. Латын әліпбиіне 

өту арқылы баға жетпес інжу-маржан, бай мұраларымызды кеңінен зерттеуге мүмкіндік алар едік. Мәселен, алаш 

арыстарының латын әліпбиімен жазылып жарияланған қаншама еңбегі көпшіліктің кәдесіне асырылмай, іздеушісін 

күтіп жатқаны жасырын емес [3, 55-57]. Елбасының бастамасымен қолға алынған латын әліпбиіне көшуіміз 

тілімізді, әліпбиімізді болашаққа жетелейтін бастама. Мамандар айтып жүргендей, біз латыншаға көшу арқылы 

қазақ тіліне тән дыбыстарды, әуезді дұрыс айтып, таңбалай аламыз. Дүниежүзі елдерінің 80 пайызы қолданатын 

латын қарпіне көшу инновация мен технологияға жақындау.  Латын әліпбиі – даналыққа, дара ел болуға, дамыған 

елдердің қатарына енуге, ағылшын тілін тез әрі оңай меңгеруге жол ашатыны анық. Осы айтылған ең негізгі бес 

факторды негізге ала  отырып, сатылай жұмыс жасасақ өнімді де жемісті еңбек болатыны анық.  
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ӨТЕЖАН НҰРҒАЛИЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  ЛИНГВОМӘДЕНИ БІРЛІКТЕР МӘНІ 

 

Шетей Камилия Мұратқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  университеті    

 

Дүние бейнесі мен тіл, мәдениет өзара күрделі байланыста болады. Тіл әр ұлттың дүниетанымын, болмысын 

анықтап, дүниені игерудегі тәжірибесін сипаттап қоймай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырады. Когнитивтік 

лингвистикалық зерттеулерде түрлі ұлттарда дүниенің тілдік бейнесі түрліше қалыптасқаны айқындалып отыр [1]. 

Тілде алдыңғы ұрпақтың ғасырлар бойы жинақтаған рухани және материалдық мәдениетінің жетістіктері мен 

тәжірибесі, ұлт өркениетіне қатысты белгілер шоғырланған. Сондықтан тіл, мәдениет пен өркениетті бір -бірінен 

ажырағысыз тұтас дүние ретінде қарастыру бүгінгі таңда өзекті мәселелер қатарына жатады.  

Лингвистиканың бір саласы ретінде дамып келе жатқан лингвомәдениеттанудың негізгі міндеттеріне 

дүниенің тілдік бейнесіндегі ұлттың мәдени ерекшеліктерін, сөз мазмұнындағы мәдени мәнділіктерді айқындау, 

оларды тілдік әрі мәдени субъектінің когнитивтік санасымен тығыз байланыста қарастыру т.б. жатады. ХХІ ғасыр 

лингвистикасы «тілді мәдениет феномені, ұлттың мәдени коды» ретінде қабылдап, зерттеу өзегіне айналдырып 

отыр [2].  

Мәдени ұлттық сипат тілдің барлық деңгейлерінде көрініп отырады, алайда барлығы бірдей мәдени бірлік 

емес. Сөз мағынасында, оның реңктерінде, ұлт тілінің фразеологиялық бірліктерінде, паремиологиялық қорында 

халықтың мәдениеті, өмірі, тарихы жатыр. Сондықтан тілдік құбылыс халықтың тарихына, оның тұрмысына терең 

бойлап кете береді. Тіл мәдениет пен өркениетті жарыққа шығарушы рөл атқарады. Дегенмен, тіл мәдениет пен 

өркениеттің өмір сүруін қамтамасыз ететін жай ғана көмекші құрал емес. Ол байланыстырушылық қызмет 

атқарады. Сондықтан тіл, мәдениет пен өркениет бір -бірінен ажырамайтын тұтас дүние ретінде қарастырылуы 

тиіс.  

Тіл өз халқының тұрмыс-салтымен тығыз байланысты. Ол сол елдің тарихына, мәдениетіне ғана емес, 

өркениетті құрайтын талғамдар жинағына, өмір сүру әдісіне, руханият, материалдық саладағы қол жеткен 

жетістіктеріне де байланысты. Сондықтан тіл ақыл-ойдың хабаршысы қызметін атқарып қана қоймай, тарихи, 

мәдени, өркениеттік құндылықтарды насихаттайды [3, б. 91].  

Әдеби-көркем шығарманың ұлттық тілді барлық бітім -болмысымен, өзіндік ерекшеліктерімен, байлығымен 

жан-жақты толық ашып көрсететіні белгілі. Шығарманы дүниеге әкелуші тіл оның ұлттық белгісінің ең маңызды 

көрсеткіші болып табылады. 

Әдебиетке алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты жыр жинағымен келген Өтжан Нұрғалиев  

өлеңдерінде жаңа бояу, тың үн, тосын мінез бар. Ақынның өзі де әдебиетке жаңбыр болып қүйып, нөсер болып 

төгіліп келді. Әдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс қосылды. Ол көптеген кітаптардың авторы. Шығармалары: Менің 
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махаббатым. Өлеңдер. «Жазушы», 1962; Ақ нөсер. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1968; Нөсерден кейін. Өлеңдер. А., 

«Жалын», 1971; Ай астында ақбоз үй. Өлеңдер. А., 1972; Қайыңды тоғай. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1973; 

Таңдамалы. Өлеңдер мен балладалар. А., «Жазушы», 1976; Соғыстың соңғы жазы. Балладалар. 1-кітап. А., 

«Жалын», 1977; Соғыстың соңғы жазы. Балладалар. 2,3,4-кітаптар. А., «Жазушы», 1978, 1980, 1984; Тыныштық. 

Өлеңдер. А., 1987; Афина мектебі. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1997. «Құрмет» орденімен марапатталған [4].  

Талантты ақын Ө.Нұрғалиевтың «Соғыстың соңғы жазы» деп аталатын балладалар жинағы – сонау соғыс 

жылдарындағы бір ауылдың өмір суреті сияқты. Егер ол суретші болса да дәл осы оқиғаларды бейнелер еді. 

Өйткені өзі көрген, көзі көрген, көңілінің түкпірінде қарайып қалған қаяулы жылдар суреті өткенді еске түсіре 

береді. Бір ауылдың, бір ауыл адамдарының, бәрінен бұрын нанға, киімге, қағазға, қарындашқа телмеңдей қараған 

қаршадай баланың қатал тағдыры – көз алдыңызға келеді. Бұл оқиғалар бір ауылда, Байғанин ауылында, болғаны 

ақиқат, бірақ ол бүкіл бір кезеңге, бүкіл елге тән, ортақ тағдыр. Бала жүрегінде қалған қатал кек арада 30 жылдан 

астам уақыт өтсе де, азамат ақын жанын сыздата береді, кеудесіне сыймай, көкейіне лықсып келіп, ақыры, 

айтылып тынады. Бұл жырларды оқығанда сол соғысқа қарсы бар даусымен айғайлаған бала даусы құлағымызға 

келеді [5]. 

  Көркем шығарма, яғни мұра (мәтін) неғұрлым ұзақ жасаса, яки автор мен қабылдаушы арасын бөліп тұрған уақыт 

өлшемі молайған сайын өз кезегімен адресаттар да ауысып отырады. Ал адресаттардың ауысуы – мәтінді басқаша 

қабылдауға әкеледі, бұл – жаңарған мәтін пайда болғандығының белгісі. Көркем мәтін жазылған (айтылған) 

уақыттың әлеуметтік, мәдени және тарихи контекстері мәтінде сақталатын кілт (код) ретінде тілдік тұлғаның 

ұлттық ғалам бейнесін танытатын тіл бірліктерін, әсіресе «ертеден сақталған мәдени ақпараттардың (бұл 

ақпараттар мәдени сема, мәдени концепт, мәдени коннотация, мәдени стереотиптер түрінде сақталады) мәнін» [3,б. 

11] анықтауға мүмкіндік беретін Ө.Нұрғалиев шығармаларындағы тілдік мағыналардағы лингвомәдени бірліктерді 

танимыз. Біздің мақаламызда ұлттық болмысты танытатын тіл бірліктері мағыналарының прагматикалық мәні 

ұлттың дәстүрі, салт-жоралғысы, тарихы, өзіндік ерекшеліктері туралы ақпараттың бейнеленуінен көрінеді.  

Мысалы:  Алғашқы сөз-қиын сөз, таптырмайтын, 

                 Сыншы болса тыңдаушың-жақтырмайтын. 

                 Келесі сөз-жай ғана келелі сөз 

               Қиын жерде бәйгеге шаптырмайтын. [6-3б.] 

        Бәйгеге шабу лингвомәдени бірлігіне тоқталар болсақ, сөздің, тілдің құдіретін бәйгедей жылдамдыққа 

теңеп тұрғанын көруге болады. 

      Бәйге-ұлттық спорт ойындарының бір түрі. [7-221б.] 

“Бәйгеге шаптырмайтын” тіркесі арқылы адресанттың ойына сөздің қасиетін байқатады.  

Дүниенің тілдік бейнесіндегі ұлттық сипатты айқындайтын лингвомәдени бірліктерді анықтау оңай емес. 

Себебі кейбір сөздердің мағыналық құрылымында лингвомәдени компоненттер ашық кездессе, енді біреулерінде 

мәдени ақпараттар мағына тасасында қалады. 

    Есігі ашық Өмір деген дүкеннен 

    Әлі талай сыбағаны күтем мен. 

   Тұңғыш рет ащы сөзді үйренгем  

   Моп-момақан бота менен тікеннен. [6-21б,] 

   Сыбаға тілдік бірлігінің мағынасын түсіндіру үшін ақын дүниеден көп нәрсе күтетінін баяндаған.  

    Сыбаға-құрметті қонаққа немесе жақын-жуыққа арнап сақталған мәделі ет мүшелері, тағам. [7-122б.]. 

    Келіншегі құйып қойған сүгірет, 

    Әбіл оның саусағында жүгіред... 

    Тілсізгеде тіл бітіген дүние-ай, 

   Әйелдердің бойындағы құдірет [6-86б.] 

Ақын осы бір шумағы арқылы керемет дүниені жеткізе білді.  

Келіншек-ауылға жаңа түскен келін, жас әйел.  [7-485б]. 

    Сонымен қатар, келіншек сөзімен үндесіп жатқан, қалыңдық сөзінің тілдік бірлігінің мағынасында айта 

кетуге болады. 

   Көңілімде көп болған соң тапшылық, 

   Түс көргенде-көретінім-жақсылық, 

    Қалыңдыққа бара жатам түсімде 

    Омырауыма қызыл гүлді жапсырып. 

Қалыңдық- тұрмысқа шығатын бойжеткен, дәстүрлі қазақ қоғамында-айттырылған қыз. [7-509б.] 

   Суреттерді өткен күннің көлбеңдеп, 

  Шақырып жүр кетейік деп елден кеп. 

  Мамам марқұм алай рет айтып ед: 

  “Өз еліңде ақ сақалды шал бол!” – деп. 

“Өз еліңде ақ сақалды шал бол!” – бата, ниет ретінде айтылған. 

 Бата, бата беру- адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұттық дәстүрі. [7-178б.] 

    Осы секілді хылқымыздың ұлттық салт-дәстүр, сана-сезімінен автор біршама хабар береді. Қазақ халқы үшін 

ежелден тұрмыс-салт, әдет-ғұрып маңызды рол атқаратыны анық. 
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  Сонымен қатар, шығармада олжа, соғым, ақ отау, естірту, ант беру, жаназа секілді лингвомәдени бірліктер 

мәнін алдағы уақытта зерттейтініме сенімдімін. Автор туындысынан халқымыздың қанына сіңген көркем 

қасиеттерімізді көруге болады. 

    Ө. Нұрғалиев поэзиясында тілімізде ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан ұлтымыздың мұрасы, 

тәжірибесі, салт-дәстүрі мен мәдениеті көрініс тапқан. Халқымыздың дүниетанымынан, тұрмыс -тіршілігінен мол 

ақпарат беретін, тағылымдық-танымдық мәні зор, парасатты ойлар мен өнегеге толы, ұлттық болмысты айрықша 

көрсететін жоғарыда келтірілген мысалдар – мәдениетті танудың негізі.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ -МӘҢГІЛІК ҰСТАЗ 

 

Төлегенова К., Аманжолова А., Сағат С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Өнер алды – қызыл тіл» деп мақалдап өткен қазақ ақындары, жазушылары осы күнге дейін қазақ 

поэзиясында биік орын алады. Солардың бірегейі  шоқтығы биік тұлға Ахмет Байтұрсынұлы. Өз заманының 

ағысына қарсы тұра білген қайраткер. Қазақ халқының рухани көсемі болып, болашақтың жарық, тыныш, көк 

аспан астында өмір сүруіне өзінің ақылын арқау еткен. Өз достарының алды бола білген Ахмет өткір, алмас 

қылыштай адамның ойын осып өтетін сөздерімен өлең арқылы ой-сезімін білдірген. Қазақтың қазақ бола білуіне 

кеудесіндегі жанын да аямаған. Қарусыз-ақ сөзбен адам өлтіретін Ахмет атамыз  қазақ елінің келешегін 

тәуелсіздікке жетелеген халықтың рухани жетекшісі. Халық үшін, халықтың мәдени-әлеуметтік болмысын көтеру 

үшін қызмет еткен.Халықты ағарту баладан, мектептен бастау алады. Ең алғаш қазақ тілінде әліппе кітабын 

жинақтаған Ахмет Байтұрсынов еді. Қазақ балалары көзі ашық, сауатты азамат болып шығуға септігін тигізген. 

Қазақ тіліндегі әліпби осы сөздердің бәріне дәлел. Тек қана кітап жазумен тоқтамаған ақын, орыстың белгілі 

жазушыларының еңбектерін ана тілімізге аударып, өзінің халыққа шамшырақ екенін дәлелдеп өткен. Халықтың 

білімді болуына, сауатын ашуға көп көмек көрсеткен. Бұрынғы қарапайым қара сөздерді жаңғыртып, халық 

санасына қалыптастыру басты мақсаттарының бірі.Көкейіндегі түйілген ойды ана тіліндегі асыл, ұ тқыр сөздермен 

жеткізе білген. Өлеңдеріндегі сөздердің өзі адам көңіліне талпыныс, алға қарай жол бастап, көш артында қалып 

қоймауға себепші болған. Қазақ тілін болашақ ұрпақтарға дамыта түскен қалпында, басқа тілдерден биігірек ұстап, 

тазалығын сақтауға демеу болды. Қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танудағы қызметі қазіргі мектептерде қазақ 

тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Ахмет Байтұрсынұлы қалыптастырған әдеби -теориялық 

терминдер осы күнге дейін өмірін жалғастыруда. Бұның бәрін әдебиетші ақынның  қымбат, алтын, гауһардай асыл 

сөздері мен тәлім- тәрбиеге толы, адамдық қасиеттерді сипаттап жазған өлеңдері бәрі- бәрі болашақ ұрпаққа 

келешегіне керек, нұсқау болатын түзу жол емес пе?! Қазақ тілін әсем сөздермен әшекейлей білген Ахмет ө з 

еңбектерімен басқа да елдерге танымал бола білді. Өзі де басқа халық ақындары мен жазушыларының жақсы деген 

өлеңдері мен мысалдарын өз ана тілімізге аударып кетті.[1] 

 Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін оқыту методикасының ірге тасын қалаушы болып саналады.Ол-қазақ 

тілінде дыбыс негізінде сауаттандыру әдісінің негізін салушы.Бұл салада 1910 жылдардан бастап 1927-1928 

жылдарға дейін бірнеше материалдар жариялаған.Жазу таңбаларын түсіндіретін «Баяншы»атты кітапшасы 1912 

жылдан бастап жарық көрген.Бұл методикалық құрал тұңғыш әліппемен қатар дүниеге келгендігін автордың өзі 

білдіреді.1920 жылы Қазанда шыққан басылымында автор бұл құралды 14 жыл бойы бала оқытқан тәжірибесінен 

шығарып жазғандығын айтады.Ал оның бала оқытқан кезі 1895-1909 жылдар аралығы болатын. 

«Нені қалай үйрету керек?»,-деген сұраққа ғалым ұстаз былай деп жауап береді.Алдымен үйрену,үйрету 

жөнінде: «Үйрену һәм үйрету ең басында қиын.Балалар оқудың басында қиналмаса,оқудан тауы шағылмай,көңілі 

қайтып мұқалмайды,оқуға ықыластанып,оқыған сайын қызығады.Үйретушінің де жігері құм болмай,ісі ілгері оңай 

жылжыған сайын көңілденіп оқытуға шабыттанады.Оқу барысы қиын болса,балалар миға түскен мал 

секілді,малтығып жылжи алмай қиналады,үйретуші сүйретіп шығара алмай қиналады.Екі жақтың да жігері 

кеміп,шабыты болмайды.Шабыттанып істемеген іс оңды да болмайды». 

http://madeniportal.kz/author/
http://www.bjka.kz/nurgaliev.php
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Ұлы ғалымның «Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек»деген пікірін біз бүгінгі 

таңда да қолдаймыз.Бірақ,қазіргі таңда білім жүйесіне енгізіліп жатқан орыс,ағылшын  тілдерін де үйрену ол әрине 

дұрыс себебі біз жан-жақты дамыған білімді ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Десе де «өзге тілдің бәрін біл,өз тіліңді 

құрметте»,-дегендей ана тілімізді де дәріртеуді ұмытпауымыз керек. 

 «Басқадан кем болмас үшін біз білімді бай һәм күшті болуымыз керек.Білімді болуға оқу керек.Бай болуға 

кәсіп керек.Күшті болуға бірлік керек.Осы керектің жолында жұмыс істеу керек»,-деп айтып кеткен ғалымның сөзі 

бүгінгі таңда да өз өміршеңдігін жоғалтқан жоқ.Қазақтың бәрі Ахмет Байтұрсыновтай біртуар тұлғадан үлгі алса 

ғой...[2] 

Қазақ графикасының негізіне қазақтың мәдени дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтарды 

да пайдаланып отырғандықтан, туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын алады. Оны қазақ фонетикасына 

икемдейді, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ таңбаларды алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ дыбыстарына 

таңба қосады, қазақ тілінің жуанды- жіңішкелі үндестік заңына сай жазуға ыңғайлы дәйекші белгі жасайды. 

Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын өзі «қазақ жазуы» деп, өзгелер «Байтұрсынов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық 

графикасын түзеді. Одан осы жазуды үйрететін әліппе жазады. Сөйтіп, оқу - ағарту идеясына сол кезіндегі 

интелегенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір зиялы азамат халқына қара танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті 

«Әліппе» құралдарын жазудан бастауды мақсат етті. Сол 1911-1912 жылдары жасалып, Уфа, Орынбор 

қалаларының баспаханаларында жарық көрген. Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен 1912-

1925 жылдары арасында 7 рет қайта басылып, оқыту ісінде ұзақ әрі кең пайдаланылды. 1926 жылы ғалым 

«Әліпбидің» жаңа түрін жазды. 

 Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танытудағы қызметі енді мектепте қазақ 

тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Осы тұста оның атақты «Тіл – құрал» атты үш бөлімнен 

тұратын, үш шағын кітап болып жарияланған оқулықтар  жазылды.  

«Тіл-құрал» тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ тілін ана тілімізде танудың басы болды, қазіргі 

қазақ тілі атты ғылым саласының, іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп, 

танып-білу тарихымызда Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен «Тіл құралдарының» орны айрықша.[3] 

Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетас қалаудағы ақынның тағы бір зор еңбегі - ғылымының осы 

саласының терминдерін жасауы. Ғалым қазақ тілі грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына 

қазақша атау ұсынды. Осы күні қолданылып жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау, 

бастауыш, баяндауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз деген сияқты сан алуан лингвистикалық 

атаулардың баршасы Ахмет Байтұрсынұлынікі. 

“Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниедегі адамдар тілінен 

айрылып, сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсер еді, осы күнгі адамдар жазудан айрылып, жаза алмайтын 

күйге ұшыраса, ондағы күйі де тілінен айрылғаннан жеңіл болмас еді. Біздің заманымыз жазу заманы – жазумен 

сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман...”, – деп жазды. 

Артына өшпес із қалдырған Ахмет Байтұрсынұлы  қазақ әліпбиінің атасы, түркі тілтану ғылымының 

ағартушысы. Ақынның мұрағаты жаңа уақыт, жаңа заманға, халқына қызмет етуде. Ақынның ұлтым деп соққан 

жүрегі, үлгі-өнегесі - қазіргі жаңа заманға өте керек.Біз үшін де,болашақ жас ұрпақ үшін де Ахмет Байтұрсынұлы 

және шығармалары ешқашан ұмытылмайтын мәңгі жыр болмақ! 
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Қазіргі заман - жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, ақпарат, жаңа технологиялар, т.б. 

барлығы да жазумен байланысты,. Адам жазу арқылы білім алады, жазу арқылы бір -бірімен байланыс 

жасайды. Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Сондықтан латын әліпбиі - 

өркениеттің жазуы ретінде өмірдің өзі талап етіп отырған басты қажеттіліктердің бірі. Қазіргі таңда  еліміз  

қазақ жазуын латын қарпіне көшіру  бағытында жұмыс жүргізіп жатыр. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі  

емлесінің ережелері де бекітілді.   Жаңа емле жобасында ғалым Р.Сыздықтың «Қазақ тілінің анықтағышы» 

атты еңбегіндегі  қағидалар айқын көрініс тапқанын байқауға болады[1].  Жаңа  әліпби негізіндегі  қазақ тілі 

емлесінің ережелері қазақ тілінің табиғи заңдылықтарына сай жүйелі, ғылыми тұрғыда 

құрастырылғандығымен ерекшеленеді.  Емледе  бұрынғы жазылуы әртүрлі болып келген орфограммалар бір  
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ізге түсірілгені  анық байқалады.  Бұрынғы жазылымда  сөздiң соңғы буынындағы екi дауыссыз арасындағы 

«ы», «i» әрiптерi бiрде жазылып, бiрде жазылмай, қиындық келтіретін тұстары болды. Мәселен, «халық-

халқы», «көрiк-көркi» сөздерiнде  қысаң  «ы», «i» дыбыстары көмескiленсе,  осыған ұқсас «ауыл-

ауылы/аулы», «дауыс- дауысы/даусы» сөздерiндегi «ы», «i» дыбыстарының айтылуы  мен жазылуы әртүрлі 

болды.  Жаңа емледе бұрынғы жазылуы әртүрлі болып келген орфограммалар бір ізге түсірілген (шегара емес, 

шекара; көгөніс емес, көкөніс, қыргүйек емес, қыркүйек; дауысы емес, даусы, ауылы емес, аулы) [2.12].     

Емледе  бұрынғы жазу  қағидалары, сөздерді  біріктіріп жазу тәртібі,  ғылым мен техниканың әртүрлі 

саласына қатысты теминдік мағынаға ие болған сөз тіркестерінің жазылуы, адам аттарының емлесі, кейб ір 

жарыспалы тұлғалардың емлесі,   өзге тілден келген сөздерді қазақтың сөйлеу тіліндегі айтылуынша  жазу 

туралы, т.б. мәселелер  айқын көрініс тапқанын байқауға болады . 

Емле ережесіндегі көп талқыланған  ережелердің бірі ретінде  [ұу], [үу], [ый], [ій] дыбыс тіркестерінің 

орфограммасы  туралы  баптарды атап айтуға болады. Емледе  қазақ жазуындағы ұу/үу, ый/ій  қосар әріптерді   

бұрынғыдай бір ғана «у»  мен  «и» таңбалары  арқылы  жазуды ұсынған екен.  Емле ережелерінде  «соңғы 

буынында «ә»  әрпі жазылатын түбір сөздерге қосымшалар жіңішке жалғанады: кінәсі, кінәсінің, кінәлі, 

кінәсімен,  шүбәсі, шүбәсінің, шүбәсіз, куәсі, куәсінің, куәсімен, куәлік. Бірақ ашық дауыстылармен келетін 

қосымшалар жуан жалғанады: күнәға,  күнәдан,  кінәлау,   шүбәлану, куәға, куәдан,  күмәнға,  күмәндану» деп 

көрсетілді[2.12].   Бұл ережеде «ә»  әрпінің  жіңішке дыбысты  таңбалауына байланысты  жіңішке 

қосымшалармен байланыста жазылатынын  көрсетсе, ал келесі ережеде кісі есімдерінде  «ә»  әрпінің  

жазылуында  бұдан өзгеш ерекшелік барын аңғарамыз: «Кісі есімдеріне және -ov, -ev жұрнағымен аяқталған 

кісінің тегіне қосымша түбір сөздің соңғы буынына сәйкес үндесіп жалғанады:  l hanny ,  l han a; Dilshatty , 

Dilshat a; N b evany , N b evkе; Соңғы буыны  «ә»-мен аяқталған кісі есімдеріне қосымшалар жуан 

жалғанады: Күләш-қа, Күлән-ға, Біләл-ға»[2.20].           

Осы кезге дейін басшылыққа алынған бұрынғы емле ережесінде «қазақ тiлiнiң заңдылығы бойынша 

«к», «п» дауыссыз дыбыстарына бiткен сөздерге қосымша дауыстыдан басталып жалғанса, бұл дауыссыздар 

ұяңдап «г», «б» дыбыстарына» айналатыны, ал  «орыс тiлiнен енген сөздерде  «п», «х» дыбыстарына 

аяқталған сөздер бұл ережеге бағынбай,  «окоп-окопы», «тип-типi», «цех-цехы», «альманах-альманахы» т.б.» 

болып қолданылатыны айтылатын [2.29].  Емле ережесінде   «шеттілдік сөздердің соңындағы «а» әрпі сөз 

мағынасына әсер етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады: gazet 

(-ti , -i, -ke, -ter), m n t (-ty , -y, - a, -tar), s fr (-dy , -y, - a, -lar), kord nat  (-ty , -y, - a, -tar), kaps l (-dy , -y, - a, 

-dar), kard ogram (-ny , -y, - a, -dar). Бірақ matemat ka, pedagog ka, stat st ka, mehan ka болып жазылады»,-деп 

жазылған[2.28].  

Жаңа емледе  бірге жазылатын сөздердің  заңдылықтары жан-жақты көрсетілген. Емледе:  «Екі 

түбірден құралған бір ғана зат пен ұғым атауы бірге жазылады:  ert le, ba dars ham, be neba an, s sabyn, 

kere  ula  (өс.),  tsandy  (өс.),  kelteshash (өс.) »,-деген ереже бар[2.15]. Тіркескен сөздердің бір сыңарының 

мағынасы көмескіленсе, немесе атау мәнде жұмсалса бірігеді екен. Ғалым Қ.Күдеринова  сөздің тұрпат межесі  

мен мазмұн межесін назарға ала отырып, құрама сөздің сыңарларының  тура мағынасы мен ауыспалы 

мағынадағы қолданыстары арқылы  оларды бірге не бөлек таңбалаудың тиімді жолдарын  ғылыми тұрғыда 

көрсетіп берді[3.10]. Мәселен, «ақ аю» сөзінің орфографиялық сөздікте бөлек жазылып тұрған себебі – ондағы 

«ақ» тура мағынада тұр. Ал «ақбөкен» сөзіндегі «ақ» өзінің тура мағынасынан алшақтап, көмескіленіп кеткен. 

Сондықтан бұл сөздер бірігіп жазылады екен. 

Жаңа ережеде шетел сөздерін  жазудың тиімді жолдары көрсетілген. Шетел тіліндегі танымал бренд, 

марка,  тауар, т.б. атаулар түпнұсқа тұрпатында да, сондай-ақ қазақша игерілген түрінде де таңбаланатыны 

көрсетілген. Мысалы,  Coca – cola / Koka – kola,   Air astana  /Eirastana;  Өз ана тіліміздің табиғатына сай жазу 

емлесін қалыптастыруды мақсат еткен бұл ережелер жобасындағы шеттілдік сөздер мен  кейбір кирилл 

әріптерінің   емлесі туралы жазылған қағидалар да жұртшылық көңілінен шығады деп ойлаймыз. Себебі  

шығыс тілдерінен енген сөздердегі «х»,  «һ»  әріптерінің  жазылуы,  орыс тіліндегі сөздерде келетін  «ё, ц, щ, 

э, ю, я, ь, ъ » әріптерінің  орнына жазылатын  баламалары ғылыми  тұрғыда дұрыс берілген.  Әліпбиден 

шығарылып тасталған өзге тіл әріптерінің таңбалану ерекшеліктері дұрыс, қазақ тілінің табиғатына сай  

айтылған.  Емлені шетел сөздерін  тіліміздің табиғатына жақындата жазуға  бейімдеп құрастырғаны 

байқалады. Шетел сөздерінің айтылымындағы дыбыс тіркестері қазақ тілінің айтылымына қарай 

жақындатылғаны дұрыс болған. Мысалы, «Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі   әрпімен жазылады, қосымшалар 

үндестік заңына сәйкес жалғанады»,-деген ереже бар[2.29].  Мысалы: park   (-ni , -ge, -i, -der), bo l   (-ni , -ge, 

-i, -der), br f   (-ni , -ge, -i, -der), re t   (-ni , -ge, -i, -der).   

Емле ережесінде «шеттілдік сөздердің соңындағы «а» әрпі сөз мағынасына әсер етпеген жағдайда 

түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады: gazet (-ti , -i, -ke, -ter), m n t (-ty , -y, - a, 

-tar), s fr (-dy , -y, - a, -lar), kord nat (-ty , -y, - a, -tar), kard ogram (-ny , -y, - a, -dar). Бірақ matemat ka, 

pedagog ka, stat st ka, mehan ka болып жазылады»,-деп жазылған[4.28]. Емле ережесінде  кейбір кирилл 

әріптері мен шеттілдік сөздердің емлесі тарауындағы «ё» әрпі «о » әрпімен таңбаланады, оларға қосымша 

соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады(manо  vr (-di , -i, -ge, -ler), br selо  z (-di , -i, -ge, -der), akt r (-di , 

-i, -ge, -ler)»,   «ц» әрпі және «сц» әріп тіркесі «s» әрпі арқылы жазылады(s rk, s fr, s l ndr, s rk l; des metr, 

med s na, propors onal, abzas;  Қатар келген «ц» әрпі «ts» тіркесі арқылы таңбаланады (p tsa, N tsa),  «-тч» 

дыбыстар тіркесімен аяқталатын сөздердегі «т» әрпі түсіріліп жазылады (skoch, skech, mach), «щәрпі төл 
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сөздерде «shsh» әріп тіркесімен, ал шеттілдік сөздерде «sһ» әрпімен таңбаланады(ashshy, tushshy, keshshe), «э» 

әрпі «е» әрпімен жазылады(element, elevator, epope a), «-оэ» әріп тіркесімен аяқталатын сөзде «э» әрпінің 

орнына « » жазылады(alo , kano ), «ю» әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде сөз басында және 

дауысты дыбыстан кейін «  » әріп тіркесімен(a  , o  ; I piter, I rmala)  ал дауыссыз дыбыстан, айыру белгісі 

(ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін « » әрпімен таңбаланады(parash t, absal t, gl koza), т.б. баптар қазақ 

тілінің табиғатына сай  жазылған ережелер  деп есептейміз[2.25].  Емледе   «Сөз ортасындағы  қайталама сс,  

мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады»,-деген 

ереже бар[2.28]. Емледе  жіңішкелік белгісі (ь) бар сөздердің жазылуы туралы төмендегідей ереже бар: 

«Жіңішкелік белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады, қосымшалар түбірдің соңғы 

буынына үндесіп жалғанады, жіңішкелік белгі (ь) ескерілмейді» [4.26].  

 Қорыта айтқанда, жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері қазақ тілінің табиғи 

заңдылықтарына сай жүйелі, ғылыми тұрғыда құрастырылған. Сондықтан латын графикасы арқылы 

таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуының жаңа емлесі  қазақ тілінің табиғатына сай болуы арқылы ана 

тілімізді   жаңғырта түсетініне кәміл сенеміз.  
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АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТІЛІ 

 

Убайдуллаева Жұлдыз Құрбанбайқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Қоғамдық өмірде адам баласының тілі, сөздік қоры оның өзін қоршаған ортадағы заттар мен түрлі 

құбылыстардың атауларымен толығып отырады. Заман өзгеріп, қоғам дамыған сайын жаңа құрал-жабдықтар, 

түрлі заттар мен адам танымына байланысты игерілген жаңа сөздер де молая түседі. Қоғам дамуына сай күрделі 

құрылыстар, түрлі ғимараттар бой көтеріп, түрлі мекемелер, қоғамдық қызметке қатысты жұмыс орындары да, 

т.б. көбейе береді. Сондықтан осы нысандардың да атқаратын қызметіне қарай аттары да сан -алуан болып 

келеді. Осы атаулар тек жергілікті тілде ғана емес, өзге тілдің атаулары да болуы мүмкін. Осындай атаулар 

аттары жергілікті сөйлеу тіліне белгілі дәрежеде ықпал етіп, күнделікті тілдік қолданыста өзіндік бет-бейнесін 

қалдырады. Бұл атаулар жиынтығын тіл білімінде эргоним немесе жалқы есімдер ретінде тілдік қолданыста 

«қала тілі», «ауыл тілі», «көше тілі» деп шартты түрде атап жатады. Қалалық ортадағы сөздердің негізгі 

атаулары театр, кітапхана, мейрамхана, кафе, тұрмыстық қызмет көрсету орны, дүкен, дәріхана, шаштараз, 

автомекеме, кәсіпорын, қонақүй, т.б. нысандармен байланысты болады. Бұл мақаланың мақсаты қала тілі 

ретінде бір көшенің, яғни  Ақтөбе қаласының орталығында орналасқан Әбілқайыр хан көшесінің, тілдік 

ерекшеліктерін анықтау болып табылады.  

Тіліміздің лексикасы халық тұрмысындағы ұғым-түсініктерді сөз арқылы бойына жинақтап, уақыт өтіп, 

қоғам дами түскен сайын жаңа сөздермен толығып, өсіп, ұлғайып отырады. Сондықтан тіршіліктің барлық 

саласын қамтитын сан мыңдаған сөздерді рет-ретімен жүйелеп, әр түрлі топтарға бөліп, оларға ғылыми 

түсініктер бере алуымыз керек. Міне, сонда ғана әрбір топтағы сөздердің сыр -сипатын ашып, қолданылу 

ерекшеліктерін айқындай түсеміз. Осындай сөздердің бір тобына эргонимдер - жалқы есімдер жиынтығы: 

мекемелер, ұйымдар, өндіріс орындары, оқу орындары, қоғам орындары, дүкен атаулары, көше, даңғыл, 

бульвар, алаң, жеке ғимарат т.б. атаулары жатады. Жалпы алғанда қаланың ономастикалық кеңістігін құрайды. 

Олар қалада жүріп-түруға бағыт береді, себебі олар атау қызметінен басқа, бұл объектілерді қолдану 

мүмкіндігіне қарай идентификациялау, жекелеу, адрестік, ақпарат беру т.б. қызметтерін атқарады. Сонымен 

қатар атаулар танымдық қызметін де атқарады. Олар қаланың ақпарат кеңістігінде бір ерекше белгі, бағыт 

болып табылады.  

Ақтөбе қаласындағы Әбілxайыр xан көшесінің тіліне тоқталатын болсақ, бұл көше Д.К.Киселев, 

Ғ.Жұбанова, М.Оспанов, В.И.Пацаев, Ш.Қалдаяқов көшелерін және Ә.Молдағұлова, Абай даңғылдары қиып 

өтеді. Әбілxайыр xан көшесі - Ақтөбе қаласындағы бас көшелерінің бірі. Бұрын Ленин даңғылы аталған, қазір 

Әбілxайыр есімі берілген. Әбілxайыр xан XVIII ғасырдағы Кіші жүздің әскери қолбасшысы әрі мемлекет 

қайраткері болған [1]. Өңірдегі бас көшелердің бірі болғандықтан, мұнда көптеген мейрамxана, сауда үй, 

дәріxана, қонақүй атауларын көп кездестіруге болады. Ең алдымен Әбілxайыр xан даңғылының қиылысатын 

тұстарындағы көшелерге есімдері берілген ірі тұлғаларға тоқталсақ: 
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-Әлия Молдағұлова даңғылы. Әлия Нұрмұхамбетқызы Молдағұлова(1925-1944) - Ақтөбе облысы, 

Қобда ауданында туған, Кеңес Одағының Батыры (1944), мерген, ефрейтор, (1944 ж. ерлікпен қаза тапқан. 

 - Ғазиза Жұбанова көшесі. Жұбанова Ғазиза(1927-1993) - сазгер, Қазақстанның және КСРО-ның халық 

артисі, ҚазССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор; - Марат Оспанов көшесі. Марат Тұрдыбекұлы 

Оспанов(1949-2000). Ақтөбе қаласында 17 қыркүйек 1949 жылы туған, қоғам қайраткері, экономика 

ғылымдарының докторы, 2000 жылы 23 қаңтарда Алматы қаласында қайтыс болған. 

- Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің, қазақ әдеби 

тілінің негізін қалаушы, философ, т.б. - Абай Құнанбаев атындағы гүлзар;  

- В.И.Пацаев көшесі. Виктор Иванович Пацаев 1933 жылы 19 маусым Ақтөбе қаласында туған, КСРО-

ның ұшқыш-ғарышкері, 1933 жылы 19 маусымда Кеңес Одағының Батыры, 1971 жылы 30 маусымда Қарағанды 

қаласында қайтыс болған.  

- Шәмші Қалдаяқов 1930 жылдың 15 тамызында Оңтүстік Қазақстанда туған, аса көрнекті сазгер, ән 

жанрының әйгілі майталманы, осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, Қазақстанның 

халық әртісі, 1992 жылы 2 ақпанда Алматы қаласында қайтыс болған [2. 95-132]. 

Әбілxайыр xан даңғылында кездесетін атауларға зер салсақ, қазақ тілімен қатар, өзге тілдердегі 

атауларды да байқауға болады. – «Aфсона» кафесі. Aфсона - иран тілінен алынған. Ол тілдегі мағынасы 

«ертегі» деген ұғымды білдіреді. – «Асыл» мейрамxанасы. Асыл - араб тілінен алынған «әсил» - негіз, түбір, 

түп нұсқасы, шынайы, нағыз; қымбатты, ардақты деген мағына береді. – «Миллениум» дәріxанасы. Миллениум 

- уақытты санайтын бірлік. – «Нұрдәулет» сауда үйі. Нұрдәулет - араб тілінен алынған нұр + дәулет, яғни 

байлығы, дәулеті, сәулеті жарасқан деген ұғымды білдіреді. – «Магнит» сауда нысаны. Магнит - грек. magnetіs, 

Magnetіs lіthos, Магнесия тасы, магниттелушілік қасиеті бар, яғни магнит өрісін туғызатын дене, Магнесия - 

Кіші Азиядағы көне қала деген ұғымдарды білдіреді. – «Куxня» асxанасы. Куxня – ас дайындайтын бөлме. – 

«Аура» мейрамxанасы. Аура – араб тілінде заттың ерекше қасиеті, белгілі бір өнер туындысының аты, сондай-

ақ, «ара қашықтықтың ерекше көрінісі» деген ұғымдарды білдіреді. – «Қазақтелеком» үйі. «Қазақтелеком» 

акционерлік қоғамы, Қазақстандағы телекоммуникациялық компания. – «Тайқазан» кафесі. Тайқазан -

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі алты ғасырлық тарихы бар қасиетті, алып қазан. Зерттеушілер 

арасында Тайқазан атауындағы «Тай» сөзінің шығу төркіні түркі, монғол халықтарында жылқы малының киелі 

саналып, құрбандық шалу рәсімінде пайдалануына байланысты туындаған деген пікір бар. – «Тағам» асxанасы. 

Тағам - тікелей қабылдауға жарамды, табиғи немесе өндірістік және аспазшылық өңдеуден өткізілген, азық-

түлік өнімдері жиынтығы.  

– «Қазпошта» үйі. Қазпошта – Қазақстан пошта байланысы кәсіпорны. 

– «Қоныс» спорт сарайы. Бұл ғимарат 1976 жылы салынған, ол спорттық ойын түрлерін өткізуге 

арналған. Ақтөбе қаласының ең көрікті ең ұлы ғимараттарының бірі ол - Ақтөбе орталық мешіті. Оның тарихы 

1901 жылы қаладағы 200 орындық мешіттің құрылысы кезінен бастау алады. - Оқушылар сарайы. Бұл ғимарат 

оқушылар мен жастарға мектептен тыс қосымша білім беретін оқу-әдістемелік орталығы [3.112]. Осы 

аталғандай Орталық саябақ, Ақтөбе орталық мешіті, оқушылар Сарайы, «Қоныс» спорт сарайы, басқа да әсем 

ғимараттар Ақтөбе қаласының сәнін келтіріп тұр. Атаулар арқылы қала өміріндегі тілдік қолданысты, әрі қала 

өміріндегі ана тіліміздің қалай бейнеленгенін анықтауға болады. Яғни, менсонимдердің тууы - адамзат 

өркениетіндегі тұрмыс-тіршілігін, мәдени, экономикалық сол секілді т.б. өзгешеліктерімен тығыз байланысты 

келеді. Ғалым Ж.А.Манкеева: «Қандай да болмасын заттың атауы тек жай ғана қойыла қалмай, оны танытады. 

Ал тану я анықтау белгілі бір xалықтың тариxи даму жағдайында іске асады және ол тілдік ұжым өмір сүретін 

нақты жағдайларға байланысты келеді»,- дейді[4. 87].  Қорытындылай келе, Ақтөбе қаласының орталығында 

орналасқан Әбілқайыр хан көшесінің тілдік ерекшеліктерін анықтау барысында төмендегідей қорытынды 

жасадық: Ақтөбе қаласындағы Әбілxайыр xан көшесінің тіліне зер сала келе, ана тіліміздегі атаулардың 

белсенді қолданылып, мемлекеттік тіліміздің ықпалы артып келе жатқанын байқатады. Сонымен қатар кейбір 

атаулар жергілікті тілден басқа xалықтың тіршілігіне сәйкес қойылғанын да байқауға болады.  Егер атаулар 

қаламыздағы бір-бірін қайталамайтын әрі қаланың тариxына мән беретіндей атауларға ие  болып, көбінесе қазақ 

тілінде ғана қойылса, қазақ тілінің дамуына үлес қосып, қаланың мәдениетінің жоғары болуына ықпал етері 

сөзсіз. Себебі атаулардың қазақ тілінде қалыптасуы - мемлекеттік тілдің дәрежесі, қазіргі жай-күйі, болашақ 

үшін игі іс. Сондықтан болашақтың жарқын болуы жолындағы осындай қадамдардың дұрыс жолмен реттелуін 

қадағалау қажет. Әрбір берілген атаулар басқа тілде емес, қазақ тіліндегі атауларға ие болса, қаланың ақпарат 

кеңістігінде мәдениетімізден берілген айрықша белгі болуының көрінісіне айналары xақ. Сонымен қатар 

қазақша атаулардың мейлінше көп болуы мемлекеттік тілдің дәрежесін үстем етері анық.  
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ТЕМА РАБСТВА В РОМАНАХ «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» М. МИТЧЕЛЛ И «ХИЖИНА  

ДЯДИ ТОМА» Г. БИЧЕР-СТОУ 

 

Кулумжанова А.   

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова   

 

Рабство, как социально-общественное явление уходит своими корнями глубоко в древность. Сущность 

рабства заключается в том, что господин владеет личностью своего раба на правах собственности. Раб не 

принадлежит самому себе; личная его индивидуальность уничтожается.  В Европе рабовладение было 

распространено практически повсеместно. Рабство считалось вполне законным вплоть доXVIII в., но уже во 

второй половине столетия стала распространяться точка зрения на рабовладение как на насилие над личностью. 

Основным источником живого товара была Африка, откуда насильно вывозили негров. Рабами становились и 

их потомки.         Рабский труд в основном использовался на плантациях, поскольку белые считали ниже своего 

достоинства работать в поле, даже ради своего выживания. Следует отметить, что со временем появились 

острые противоречиямежду Севером и Югом, ведь на Севере отсутствовало рабство, а на Юге оно 

существовало в больших масштабах. Как следствие, появился аболиционизм (общественное движение за 

отмену рабства), выступавшийпод девизом «Все люди рождаются равными». Именно эти противоречия 

послужили предпосылкой к Гражданской войне 1861-1865 годов между Союзом Севера и Конфедерацией Юга 

и принятием Тринадцатой поправки к Конституции США, 1 раздел которой провозгласил свободу рабов.         

Наиболее знаменательными произведениями о рабовладении являются романы Гарриет Бичер -Стоу «Хижина 

дяди Тома» и Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Несмотря на единство темы, указанные произведения во 

многом разнятся.         Прежде всего романы отличаются в жанровом отношении. Многие исследователи 

рассматривают Г. Бичер-Стоу как представительницу романа домашнего очага – литературного течения, 

соединяющего в себе «романные традиции Джейн Остин, сентименталистскую прозу Ричардсона и ром ан 

воспитания 18в.» [1, с. 368]. Роман «Унесенные ветром», по мнению М. Митчелл, – книга «о женщине, которая 

влюблена в чужого мужа, но между ними ничего не происходит» [2, с. 9.]. Жанр романа сразу же после 

появления вызвал серьезные споры. Наиболее популярной точкой зрения является рассмотрение произведения 

как исторического романа. 

Многие события, упомянутые в обоих романах, рождены эпохами, в которые создавались произведения. Г. 

Бичер-Стоу писала «Хижину дяди Тома» в 1852 году, в самый разгар аболиционизма в Америке, когда рабство 

находилось в расцвете, и был принят жестокий закон о поимке беглых рабов. 

       М.Митчелл же родилась в 1900 году и пишет «Унесенные ветром» в 1936 году, когда Гражданская война 

давно прошла, а Конфедерация существует лишь на страницах истории. Американский историк У.Дж. Кэш в 

книге «Дух Юга» называет роман сентиментальным, подтверждающим легенду о Старом Юге, как о 

счастливой стране, где отношения между южными джентльменами и неграми строятся на полном 

взаимопонимании, лояльности и доверии [3, с. 419-420]. Это особенно заметно в первых главах произведения, 

где говорится, что негры практически не получают наказаний от своих господ. При этом негры упоминаются 

наравне с животными, что демонстрирует настоящее отношение писательницы  к рабам. 

       Отличаются тематика и проблематика произведений. Роман «Хижина дяди Тома» целиком посвящен теме 

рабства, отношению господ к своим «вещам», сосуществованию хозяев-белых и рабов-негров, что отражается 

даже в названиях глав.  Например, название главы 5 «Как одушевленная собственность относится к перемене 

хозяев» [4, стр. 16]. 

        У Митчелл негры являются второстепенными персонажами. Ее больше интересуют влияние войны на 

людей, ее последствия, отношения героев на фоне послевоенной разрухи и  быт проигравших южан.  

        Особенно ярко это передается через размышления и воспоминания главной героини романа: «В этот 

вечер, среди окружавшего ее безмолвия, стоило Скарлетт закрыть глаза, и она легко переносилась мыслями в 

Тару, и ей казалось, что она снова там, в сельской тиши, и жизнь течет как прежде, не меняясь. И вместе с тем 

что-то говорило ей, что и там прежняя жизнь не вернется никогда [5, с. 323].  

        Само отношение к рабам весьма различно. Бичер -Стоу сострадает им, переживает горе матерей, чьих 

детей продали и разрушенных семей. Она считает их равными белым, и в чем -то даже превосходящих их. 

Один из героев, Джордж  рассказывает: «Я видел, как мою мать и шестерых моих сестер и братьев пустили с 

аукциона» [4, с. 57]. 

.   Г. Бичер-Стоу далека от идеализации всех негров, которые в книге изображаются с разных сторон. Среди 

них есть те, кто свыкся со своим положением и уже наслаждается им. Самыми жестокими угнетателями 

становятся сами же рабы, выбившиеся из общей массы и угодливо служащие сво ему хозяину. Таковыми 

являются Сэмбо и Квимбо: «Хозяин выдрессировал их не хуже своих бульдогов, и они, пожалуй, не уступали 

им в свирепости» [4, с. 143]. 

        В «Унесенных ветром» писательница не оправдывает рабство, но и не видит в нем ничего плохого.  М. 

Митчелл уверена, что негры как дети, которым требуются господа, заставляющие их жить по канонам морали 

и нравственности: «Но в массе своей они были как дети…» [5, с. 635]. 

        Разнится авторское отношение не только к неграм, но и к их господам. В романе Бичер-Стоу отнюдь не 

все белые находятся на стороне рабовладения. Но те, кто принимают подобный государственный институт, 
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имеют весьма гиперболизованные негативные черты. Такими являются жестокие угнетатели Гейли и Легри, 

совершенно равнодушные к судьбам своих негров. Авторская позиция в обоих романах объяснима 

отношением писательниц к аболиционизму. Для Г. Бичер -Стоу аболиционисты – герои, помогающие 

обездоленным и униженным, спасающие негров от жестокости белых. Так, хозяйку Тома, Эмили Шелби 

называют аболиционисткой [4, с. 17]. Митчелл же пишет об аболиционистах с насмешкой [5, с. 17].  

        Особая роль в произведениях отводится отношению героев к религии и ее роль в жизни персонажей. По 

мысли Бичер-Стоу, религия должна привести негров к спасению, только вера в Бога, исполнение всех 

христианских заповедей помогут им. При этом писательница возмущенно пишет о священниках, 

утверждающих, что рабство заложено в природе, что один человек может эксплуатировать и унижать другого. 

[4, с. 98]. 

        Таким образом, произведения различаются по жанрам, времени написания и проблематике. Для Бичер -

Стоу рабовладение – преступление против личности, ее рабы – сильные и умные люди. Митчелл ностальгирует 

по Старому Югу, негры воспринимаются ею как наивные дети, которым требуется сильная рука.  
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Қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстардың жіктелімі дауыс желбезегінің қатысына қарай қарастырыла бастады. 

Ғалым Ә.Жүнісбектің  зерттеулерінде дауыс желбезегінің қатысымы жасалым белгі ретінде алынып, тіліміздегі 

дыбыстардың жасалым ерекшеліктері олардың тербеліс  толқындары арқылы сипатталып жүр.  Сонда дауыс 

желбезегі толық тербелсе - дауысты дыбыстар, мол тербелсе – үнді дауыссыздар, жартылай тербелсе – ұяң 

дауыссыздар, ал тербелмесе - қатаң дауыссыздар жасалады. Дауыс желбезегінің жартылай тербелуі арқылы ұяң  

дауыссыздар жасалады десек, олардың басқа  да үстеме жасалым белгілері бар екенін ескеру қажет. Ерін 

қатысына, іргелес дыбыстардың әсеріне қарай дауыссыз дыбыстардың  да түрленімі әр түрлі болды[1]. 

Бұрынғы фонетика оқулықтарында:  «Тілдегі дыбыстардың бір саласы тонмен байланысты: бұлар - 

дауыстылар. Енді бір саласы салдырмен байланысты: олар - дауыссыздар. Дыбыс тонмен байланысты дыбыстар 

(дауыстылар) музыкалы болып келеді де, салдырмен байланысты дыбыстарда (дауыссыздарда) бұл қасиет 

болмайды»- деген анықтама берілетін еді [2.223].  Дауыссыз дыбыстар  дауыс қатысына қарай үш топқа (қатаң, 

ұяң, үнді) бөлініп: «Ұяң мен қатаң екеуі қосылып үнсіздер деп аталады. Үнділерді айтқанда дауыс басым 

болады да, салдыр кем болады, ұяңдарды айтқанда, керісінше, дауыстан салдыр басым болады, ал қатаң 

дыбыстарды айтқанда дауыстың қатысы (демек дауыс шымылдығының вибрациясы) болмайды деген  қағида  

ұстанылды [2.256].  Шұғыл (эксплозив) фонемалар: п, б, т, к, г, қ, д, ч, ц;  Ызың (фрикатив) фонемалар: ф, в, с, 

ғ, ш, х, з, ж, һ», - деп, үздікті-үздіксіз, жабысыңқы-жуысыңқы   айырым белгілері арқылы жіктелді [2.257].  

     Қазақ тілі дыбыс жүйесі жаңа бағытта зерттеудің ғылыми ұстанымдарына сай зерттеліп жатыр. 

Ә.Бәйімбетованың тоғысыңқы дауыссыздардың дыбыстық түрленімі жөніндегі зерттеуі бар[3]. Ал ызың 

дыбыстардың ерекшеліктері С.Оразалин зерттеуінде жан-жақты тиянақталды[4]. Ғалым соңғы кезеңдегі  ғылым 

жетістіктеріне сай жүйелі зерттеу жүргізіп, қазіргі қолданысқа енген қазақша ғылыми атауларды сәтті 

пайдаланған. Дауыссыз дыбыстар жүйесіндегі дауыс желбезегінің қатысымына, дәлірек айтқанда, тербелісіне 

қарай тербеліңкі (ұяң), жасалу орнына қарай жуысыңқы дауыссыз болатын «с, ш, з, ж»  дыбыстарының жасалым 

түрленіміне құрылымдық  талдау жүргізген. Қатаң дауыссыз дыбыстардың жасалым және түрленім жүйесі  

ғалым Б.Баймұхановтың   зерттеуінде нысанаға алынған[5].Қатаң дауыссыз дыбыстардың құрамы мен жүйесін 

фонетика және фонологиялық ерекшеліктеріне қарай жеке-жеке тани білудің ғылыми маңыздылығын көрсетіп, 

осы мәселеге орай, белгілі ғалымдар пікіріне жүгінеді. Қазақ тіліндегі «қ-к» қатаң дауыссыз дыбысының 

фонологиялық табиғатының өзіндік ерекшелігі жөнінде ғылыми бірізді пікір болмай келгендігін нақты 

мысалдар арқылы алға тартып, өзіндік көзқарасын білдіріп: «Шындығында «қ» мен «к», «ғ» мен «г» 

дауыссыздарының арасындағы айырмашылық өзге дауыссыздардың жуан-жіңішке түрлерінің арасындағы 

айырмашылықтан өзгеше. Олардың жасалу орны бір-бірінен өте алшақ жатыр, сонымен қатар естілім белгілері 

де бір-бірінен ерекше»,- дейді [5.9]. 

      Қазақ тілі дыбыстарының өзіндік табиғаты мен орыс тілі дыбыстарының ішкі ерекшелігін жасалым, 

айтылым, естілімі тұрғысынан салғастыра баяндап, тіл дыбыстарын айту мен жазу жағынан да шатастырмай, 
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дербес қарастыру жолдарын түсіндіреді. Екі тілдің артикуляциялық базасының табиғаты, фонологиялық 

ерекшелігі жөнінде айтылған теориялық анықтамаларға сипаттама беріліп, қазақ тілі жасалым қорындағы қатаң 

дыбыстардың түрленім жүйесі жөнінде жүйелі талдау жасалған. Мысалы, «саз» сөзі құрамындағы қатаң 

жуысыңқы «с» дауыссызының жасалымы жөнінде төмендегідей сипаттама берілген: 1) тіл ұшы тіс пен қызыл 

иектің шегара тұсына жуықтап келеді; 2) тіл ұшы мен үстіңгі күрек тісі түбінің арасында аз ғана саңылау 

қалады; 3) дауыс желбезегі бейтарап күйде қалады, яғни тербеліске түспейді [5.12]. Қазақ тілінде «с» қатаң 

дауыссызы тіл ұшы арқылы, ал орыс тілінде тіл алды арқылы жасалатындығы, естілімі жағынан орыс тілінде 

«ысқырық» күші басым екені, қазақ тілінде «суыл дауыссыз» деп аталып жүргенін ескертеді [5.14]. Сөйтіп, 

Б.Баймұханов естілім тұрғысынан аңғарыла бермейтіндіктен сөйлеу үстінде мән берілмейтін жасалым 

ерекшеліктерін нақты сипаттама мысалдар арқылы дәлелдеп көрсеткен.Сингармонизмге арқа сүйеген түркі 

тілдері қатарындағы қазақ тілінің акцентті тілдерден, орыс тілінен, фонологиялық ерекшелігін таныту 

жұмыстары тіл дыбыстарына фонетикалық сипаттама беруден басталуы керектігін, автордың өзі айтқандай, 

«қазақ тілінің өзіне тән дыбыстары деп жеті-сегіз дыбысты» бірден бөліп алып талдаудың дұрыс еместігі 

ғылыми және әдістемелік жағынан орынды айтылған. Зерттеуде қазақ тіліндегі қатаң дауыссыз дыбыстардың 

құрамы мен моделі көрсетіліп, осы дыбыстарды жасалу орны мен жасалу тәсіліне қарай топтастырған. Жасалу 

орны жағынан 1) ерін (п), 2) тіл ұшы (т, с, ш), 3) тіл  ортасы (к), 4) тілшік (қ) және жасалу тәсілі жағынан 1) 

тоғысыңқы (шұғыл – п, т, к, қ), 2) жуысыңқы (сүзілмелі – с, ш) деп топтастырады.  «Дауысты дыбыстар қатаң 

дауыссыздардың бәрімен тіркесе береді және олардың тіркесі сөздің барлық шенінде кездеседі»,- деген байлам 

жасайды [5.17]. Осы тіркесімге сай қатаң дауыссыздардың іргелес үйлесім моделі ұсынылған. Қатаң 

дауыссыздардың үндесім варианттары іргелес дауыстыларға байланысты қалыптасатындығы, олардың 

айтылымына тілдің көлденең және тік (жақ) қалпы, ерін, ауыз және көмей қуысы қатысымы жөнінде ғылыми 

нақты сипаттама берілген.  

     Тіліміз артикуляциялық базасындағы дыбыстар санын анықтап, олардың өзіндік айырым белгілерін 

көрсетіп, қазақ тіліндегі фонемалардың дыбыс қорын сингармофонологиялық тұрғыда зерделеген 

З.Бадамбекқызының зерттеуінің маңызы зор. Ғалым тіліміздегі әр дыбыстың  айырым белгілерін, әр фонеманың 

дыбыс қорын жүйелі талдап көрсетті. Тіліміздегі ұяң дауыссыз дыбыстардың жасалым ерекшеліктері 

А.Молдшева зерттеуінде жан-жақты қарастырылды. Дауыс желбезегінің тербелісіне сай ұяң дауыссыздардың 

жасалым моделі көрсетіліп, олардың жуан-жіңішке үндесім түрленіміне қарай ортақ және айырым белгілері 

анықталды. А.Молодашева ұяң дауыссыздардың шеп түрленімін сөз, сөз тіркесі және сөйлем құрамында 

қарастырып, оның артикуляциялық көрнекі үндесімін көрсетеді. Мысалы, ғ-г дауыссыздар сөз басында 

тығысыңқы, сөз ортасында жуысыңқы болып айтылатындығын айтады. Ұяң дауыссыздарыдың ерін және езу 

қатысына қарай түрленім үлгілері де көрсетілген.  Қазақ тіліндегі үнді дауыссыз  дыбыстардың үйлесім 

түрленімі Ж.А. Исаеваның зерттеуінде қарастырылды.  

     Ғалым Ә.Жүнісбеков қазақ тілі дауыссыз дыбыстарының санын 17 деп көрсетеді. Ғалым қ-к, ғ-г дыбыстарын 

бір дауыссыздың үндесім варианты деп есептейді [1].   Дауыссыз дыбыстар жіктелімі  Ә.Жүнісбеков еңбегінде 

төмендегіше жіктеледі: 

1.Дауыс қатысына қарай: а) қатаң дауыссыз дыбыстар жасалғанда дауыс желбезегі тербелмейді (п,қ-к, с, ш); ә) 

ұяң дауыссыз дыбыстар жасалғанда дауыс желбезегі жартылай тербеледі (б,д, ғ-г,з,ж) ; Б) үнді дауыссыз 

дыбыстар жасалғанда дауыс желбезегі мол тербеледі (м,н ,ң,р,л,и,у). ;  

2. Жасалу орнына қарай: а) ерін-ерінлі дауыссыз дыбыстар ерін мен еріннің тоғысымы (не жуысымы) арқылы 

жасалады (п,б,м,у) ; ә) Тіл ұшы дауыссыз дыбыстар тіл ұшы мен қызыл иектің тоғысымы (не жуысымы) 

арқылы жасалады (т,д,н,с,з,р,ш,ж,л); б) Тілшік тіл ортасы дауыссыз дыбыстар тілшік (тіл ортасымен) мен тіл 

түбінің (таңдайдың )тоғысымы (не жуысымы) арқылы жасалады (қ(-к), ғ (-г), ң, и); 

3. Жасалу тәсіліне қарай: а) тоғысыңқы дауыссыз дыбыстар сөйлеу мүшелерінің бір-бірімен тоғысымы арқылы 

жасалады (п,б,м,т,д,н,қ-к, ғ-г, ң); ә) жуысыңқы дауыссыз дыбыстар сөйлеу мүшелерінің бір -бірімен жуысымы 

(с,з,ш,ж,й,у,ғ-г, діріл жуысымы- р, жанама жуысымы – л арқылы жасалады); 

     Қорыта айтқанда,  қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарды жіктеуде  соңғы зерттеулерде аталған айырым 

белгілеріне назар аударамыз[6].    Қазір  дауыссыз дыбыстарды фонетикалық сапасына қарай талдау жұмысы  

ғылыми талапқа сай жүйеге түсірілді. 
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ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ – ЯССАУЙТАНУШЫ ҒАЛЫМ 

 

Жасанова Айгерім Қарасайқызы 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

   Құдайберген Қуанұлы Жұбановқа Кеңес өкіметінің «солақай саясатының» кесіренен «халық жауы», 

«жапон елінің тыңшысы» деген жазықсыз жала жабылып, өмірі өлшеулі болып, бар болғаны 39 жыл ғұмыр кешсе 

де, артына аса құнды еңбектер қалдырды. Құдайберген Жұбанов – линвист, түркітанушы, 16 тілді талантты 

полиглот, тіл білімін ғана тексеріп қоймай, әдебиетке де өзінің ізденісімен үлес қосқан филолог ғалым еді. 

Құдайберген  Жұбанов неміс, араб, парсы, моңғол, чуваш, коми, грузин, түркі тілдерін меңгерген. Тіл үйренум ен 

қоса, өз заманындағы шешуін таппаған өзекті мәселелерді қарастырды. Терминология, фонетика, лексикология, 

грамматика саласын және әдебиетке өз үлесін қосып, Абай Құнанбайұлы мен Хожа Ахмет Яссауй мұрасын 

зерттеді. 

     Құдайберген Жұбановтың ізденімпаз, еңбекқор жан болғандығын дәлелдейтін еңбегінің бірі – «Мұра-

хаттар. Түркі әдебиеттер тілінің танымы» деп аталатын Хожа Ахмет Яссауй туралы зерттеу.   

«Мұра-хаттар. Түркі әдебиеттер тілінің танымы» деген атауды профессор, ф.ғ.д. Есет Жұбанов берген. Ол 

«Мұра-хаттар» еңбегінің жазылуына түсініктеме бере келе: «Медресе Хусайнияны» тамамдаған жас түрколог 

Құдайберген Ақтөбеге келіп, Қощқар ата мешітінің түлегі, ишандық дәрежеге ие бола тұрып, мектеп мұғалімі 

қызметіне ауысқан Жанғазы Жолаевпен әріптес, әрі пәтерлес болуы нәтижесінде көне, орта түркі шағатай әдебиеті 

мұраларын қайта қарап, өз білімін пысықтап, бірсыпыра ескерткіштерді арнайы зерттеу ісін қолға алуға мүмкіндік 

туғызды. Соған орай, бірінші кезекте «Диуани хикметтің» Қазан қаласынан басылған 1893 жылғы бір нұсқасы 

бойынша мәтінтану сипатында тексеру ісін жүргізген тәрізді» − дейді [1, 103 б]. Бұл пікірге сүйеніп, біз Қ. 

Жұбановты Хожа Ахмет Яссауй тақырыбын қолға алуына не нәрсе себеп болғанын біле аламыз. Қ. Жұбанов бұл 

еңбегінде Хожа Ахмет Яссауйдің шыққан тегінен бастап, толғаулары, армандарына дейін толық қарастырған. 

Жалпы, Жұбановтың еңбегін талдай келе, Хожа Ахмет Яссауйді жаңа бір қырынан көрдік. Хожа Ахмет Яссауй 

деген атауды естігенде, біз қазіргі заманның қалыптасқан қағидасына салып, Хожа  тегі, Ахмет есімі, Яссауй 

әкесінің аты деп жүруіміз ықтимал. Ал Қ. Жұбанов бұл жайды шала-пұла қалдырмай түбегейлі зерттеп, мынадай 

қорытындыға келді: «Хожа – нәсілдік лақап аты, Яссауи – меншікті мекеннің аты, өз аты – Ахмет» [2, 289 б].  

    «Хожа Ахмет Яссауй – мистикаға салынған, бұл дүниеден түгелдей қол үзген адам. Сондықтан, біздің 

қазіргі өміріміз үшін «Диуани хикмәт» сөзінің ешбір керегі жоқ» деген пікір туындады. Құдайберген Жұбанов бұл 

пікірге қарсы тұрды. Хожа Ахметтің «екінші дүниеге» ынта қоюы ақиқат екендігін айта келе, бұның себебі 

Ахметтің қоғам өмірінен көңілі суығандығы деп түсіндіреді. Хожа Ахметтің жыры мен 14-15 ғасырларда өмір 

сүрген Науаи, Фзули және Шайхы Сағди мен Хожа Хафиздердің де жыр -толғауларын салыстырып, ұқсастықты 

аңғарған және бұл ұқсастық − екі түрлі ғасыр өкілдерінің жырында да діншілдік сарыны мен екінші дүние туралы 

сөз етілетіндігі.  Құдайберген Қуанұлы  «Диуани хикмәт» дін жайлы, адамгершілік қасиеттер жөніндегі туынды 

екенін айта келе, жырда берілетін сопылардың алқа  жиналысы жайлы айрықша ақпарат беріп өтті. Қ.Жұбанов 

сопылардың жиналысын бақсылардың жиналысымен қатар қойып қарастырады. Қ.Жұбанов «Диуани хикмәтті» − 

жазба әдебиеттің басы және Орта Азиядағы түрік жүйелі тілде сөйлейтін халықтардың ортақ жазба әдебиет 

кітаптарының алғашқыларының бірі деп есептейді. Қ. Жұбанов Хожа Ахметтің ұлты кім болғандын, «Диуани 

хикметтің» түркі  тілінде жазылғандығын толықтай дәлелдеп көрсетеді.  

Сонымен қатар Құдайберген Жұбанов Хожа Ахмет Яссауйдің 95 толғауы туралы туындысын да түбегейлі 

қарастырды. Бұл толғаудың негізгі мазмұны жауға шабылған елдің күй-жайын суреттеу екендігін атады. Түркістан 

мекенін мекендеген елдің қарақытайлардан жеңілу себебі – жергілікті халықтарға хан мен ғалымдардың мейірім 

төкпегендіктен ауызбірлік аз болды деп түсіндірді. Қ. Жұбановтың аңғарған тағы бір нәрсесі − сол замандағы 

әйелдердің зор сыйластыққа ие болуы. Ол бұл тақырыпты қозғаған да, Хожа Ахметтің туындысымен қоса, Бұқар 

жыраудың, Сұлтанмахмұттың еңбектерін қоса алып, қарастырды.  

    Әдебиет саласындағы рухани жан дүниесі мың төңкеріліп, мың аударылатын тұлғалар шығармаларына зер 

салып, нені армандағанын білу екі-бірінің қолынан келетін іс емес. Ал Құдайберген Жұбанов еңбекқорлығымен, 

ізденісімен Хожа Ахмет Яссауй армандарын аңғара алды. Қ. Жұбановтың айтуынша ол тек армандап қана қойған 

жоқ, сонымен қоса арманына мақсат құрып, барын салған. Жалпы, Хожа Ахмет халқына тек жақсылық ойлаған 

жан. Қ.Жұбанов Асан қайғының желмаяға мініп, халқына шұрайлы мекен іздегенін, Хожа Ахметтің халқына 

жақсылық ойлағанымен теңдестірген. Хожа Ахметтің шындық іздеу жолындағы іс -әрекетін Қ.Жұбановтың 

топшылауы: 

      « − Хожа Ахмет қараңғы бөлмеге кіріп алып, құр жылаумен бос қарап                                     жата бермеген 

адам емес, ол ізденген ойшыл адам: ол адам баласының               бақыты үшін шындық жол іздеген адам.  

− Ол адам баласын бақытқа жеткізерлік шынайы жолды көктен де, жерден де іздеп таба алмаған соң, 

тарығып, түрлі хиялға түскен. Хожа Ахмет Мұқамбет сияқты тәсілқой емес, түптеп келгенде ағынан 

жарылатын – ақкөкірек адал адам. 

− Хожа Ахмет: «адам баласы өзі аңсаған мұрат – мақсатына жету үшін, сол мақсатын алдына махаббаты 

қойып, ең соңғы мүмкіндігі қалғанша жан аямай, шын беріліп іс істеу керек!» [1, 318 б]. 

    Ойымызды қорытындылай келе, Құдайберген Жұбановты еңбекқорлығын, ізденімпазын ерекше бағалап, 

үлгілі тұлға деп сөзсіз айта аламыз. Рабиға Сыздықова былайша өзіндік пікірін қалдырды: «Үлкен білім иесі 
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болған, өз халқын, сол халқының асыл қазынасы – тілі мен мәдениетін сүйе білген, сүйе отырып соған адал қызмет 

еткен Құдайберген Жұбановтың игі еңбектерін еш уақыт ұмытпақ емеспіз» [3, 124 б]. Ал Мұхтар Әуезов «Қазақ 

совет лингвистикасының атасы» деп Қ.Жұбановқа өз бағасын берсе, Ісмет Кеңесбаев «Қазақ совет тіл білімінің 

негізін қалаушы», Ғабит Мүсірепов «Ғылымның бірінші дәрежелі жарық жұлдызы» деп әрқайсысы ағынан 

жарылып, өзіндік пікірлерін қалдырған. Расымен Қ.Жұбанов тіл мен әдебиет атты теңізде адаспай,  батпай асқақ 

білімімен, еңбекқорлығымен, ізденісімен жүзіп өте білді. Қ.Жұбановтың еңбегі ел есінде қалып, егемен елдің 

ертеңі жарқын болмақ. 
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Ф.ОҢҒАРСЫНОВА ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ШЕБЕРЛІГІ 

                                              

Дүйсенбаева.А 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Поэзия — өлең үлгісіндегі әдеби туындылар. Поэзия сөздің ырғақтық құрылысына, ұйқасына негізделеді. 

Әрбір көркем шығарманың бейнелеу тілінде толып жатқан нақыш-өрнектері болады. Мұны біз көркемдік құралдар 

дейміз. Әдебиеттің де негізгі мұраты – өмірді көрсетуге осы құралдар арқылы жетері анық. [1,76.] 

Қ.Жұмалиев: «стиль жазушының тілі, сөйлем құрылысы ғана емес, бір жазушыны екінші жазушыдан басқаша 

етіп көрсететін әр жазушының шығармаларына тән мазмұн мен түр ерекшеліктері» , - дейді профессор 

Қ.Жұмалиев. Міне, мұның өзі әр ақынның, жазушының өзіндік шеберлік деңгейі, көркемдік құралдарды таңдап 

талғай білу ерекшелігі болатынын көрсетеді. [2,46] 

Фариза Оңғарсынованың да ақындық өнері сан қырлы, өзіндік сымбаты бөлек. Сондықтан ақынның тілі мен 

стиліне, көркемдік ерекшелігіне тоқталамыз. Қандай да болсын құбылысты, оның сыр сипатын білдіруде ақындар 

қолданатын көркемдік ерекшелігі, поэтикасы жағынан назар аударамыз. Қандай да болсын құбылысты, оның сыр 

сипатын білдіруде ақындар қолданатын көркемдік құрал алуан түрлі. Осыған орай түрлі эпитет-теңеу, метафора 

сияқты жалпы алғанда әдебиеттану ғылымындағы троптың түрлері жиі қолданылады.  Бұлардан басқа троптың 

аллегория (пернелеу), синекхода (меңзеу), кейіптеу (олицетворение), әсірелеу (гипербола) тәрізді түрлері де бар. 

Соның бәрі ақынның айтайын деп отырған негізгі ойын, идеясын оқырманға барынша ұғынықты, көркем жеткізу 

үшін қажет. 

Ойлау жүйесі жетілген адамзатқа тән құбылыстың бірі – бір нәрсені екіншісімен салыстыру, меңзеу, әсірелеу 

екенін білеміз. Соны әр халық өзінше, өз ұғымына, тіршілігіне сай балалармен жүзеге асырады. Содан да айтылар 

ой әркімді қызықтырып, оған түсінікті бола түспек. Мұны ауыз әдебиеті үлгілерінен айқын көруге болады. 

Көптеген ақын-жазушыларымыз ауыз әдебиетінің мол мұрасынан сусындайды. Не бір бейнелі де айшықты 

сөздерді сол қазынадан керегінше алады. 

Фаризаның творчествосына зер сала отырып, біз ақынның халық тілінен, ауыз әдебиетінен молынан 

сусындағанын, соны бүгінгі әдебиет деңгейінде шеберлікпен пайдалана білетіндігіне қуандық. Халқымыздың 

мақал-мәтелдері, өткір де ұтымды сөздері, ұшан теңіз тіл байлығы ақын жырларынан жиі кездеседі.  

Бір жасайын мен бүгін, 

Кетпей қойған бәйне ғой көкейімнен 

Жете алмаған жігітті төпейін мен 

Жорғаңды қой, қайда әлгі Бәйге торы[3,6] 

Неде болса бір зулап өтейін мен,- деген жолдар тек қазақ қызының аузынан шығар сөздер.  Бәйге, қыз қуу 

сияқты өнер халқымыздың ежелгі дәстүрі, жорғаны емес, бір зулап өту үшін Бәйге торыны сұрағаны қандай әсерлі. 

Немесе мына жолдарды алып көрейік: 

    Таң сұлу келініндей бұрынғының, 

   Ұстады нұрға малған шымылдығын... 

   ...Көз ілді қой күзеткен шопан жігіт, 

 Жастанып келіншектің ақ білегін,- деген өлеңді оқып отырғанда ең алдымен ақынның таң сұлуды 

бұрынғының келініне теңеу себебін алғашқы жолда аңғара алмайсыз, бірақ іле -шала екінші жолдағы нұрға малған 

шымылдығын ұстауы бәрін айқындайды. Жас келіннің шымылдық ішінде отыруы белгілі дәстүр. Ұлттық нақыш. 

Нақыш болғанда жадағай емес, орынды қолданылған өрнек. «Келіншектің ақ білегі» - дегеннің өзі халқымыздың 

түсінігінде нәзіктік, сұлулық бейнесі. 

Фариза көп реттерде тарихта болған немесе ауыз әдебиеті үлгілерінде, кездесетін кейіпкерлерді өзінше 

сөйлетеді. Сол арқылы өткен кезең, дәуір жайлы өз ойын, толғамын береді. Басқаша айтқанда, бұл автордың «Егер 

соның орнында мен болсам не дер едім» - сияқты ішкі сауалына берген жауабы тәрізді. Бұл ақынның сәтті тапқан 

формасы.  
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Әдебиетімізде анаға арналған жырлар көп. Бірақ ана мен перзент сезімін Фаризаша өмірлік проблемамен 

тоғыстыра толғаған ақын кемде-кем. Ана – өмірдің ыстық-суығын бастан өткізген үлкен парасат иесі. Ақын 

өзекжарды, сыр ашқан толғаныс үстінде. Ақын ашына айтқанда, ана ақылымен алдын орап, байыпты байлам 

жасайды. Бір өлеңдегі өттей ащы сұраққа келесі өлеңде өткен мен бүгіннің бұлтартпас тағылымы тұрғысынан 

татымды жауап береді. Өткен тарихи кезең туралы жазу сол дәуірдің тіршілік тынысын өз басыңнан өткеру өткеру 

соның ауасымен «демалу» екені рас. Фариза өз жырларына өткен өмірді арқау еткенде осыны мықты ұстанатын 

ақын. «Қоштасу» (Қаз Жібектің соңғы сөзі) өлеңінде асыл жарына қосыла алмай қатыгез заманның қанжығасында 

зар жылап кеткен Жібектің мұңын шынайы суртеттейді. 

    Ақ сұңқарым еді-ау қияға қанат сермеген, 

    Мен – Атыраудың ақ маралы болғанда. 

    Сен қырағы мерген ең 

Орныңды немен теңгерем, - дейді ақын. Осындағы ақ марал, мерген сияқты метафоралар біріншіден, өлеңнің 

бойына нәр беріп тұрған сөздер. Сол сөздерді осы қалпында басқа бір сөзбен алмастырсақ көз алдымыздағы 

ғажайып сурет солғындап сала берер еді. Екіншіден ақ сұңқарым, ақмарал. Мерген сөздері тағы да ұлттық бояуды 

қанықтырып тұр. Ауыз әдебиеті үлгілерінен мұндай теңеулердің небір тамашаларын табуға болады.  

     Мен қорықпаймын 

     Сұсты тұлғаларыңнан асқарларым, 

     Жанартаулардан лапылдап шашқан жалын. 

     Көңіл-сұңқар емес пе - келеді ылғи 

    Асқарлардан да әрі асып аспандағым. 

    Өршіп қайта жаныма от алмасам, 

    Мен, әйтеуір, құздардан жасқанбадым. 

    Сезем талай жанардан жас парларын, 

    Тарлау жолда тайғанақ тастар барын. 

    Шырқау деген шыңдардан құлау емес, 

    Жасыма тек, жас құсым - жақсы арманым! [4,59] 

      Сұңқар көңіл самғайды. Ол қазақ халқының ауыз әдебиетіндегі бейнелік сипат алатын үлкен ұғымға ұласады. 

Жалпы құс бейнесі қазақ ақындары үшін, оның ішінде Фариза үшін ақынның өмір танымындағы өмір танымдық 

философиясы ретінде тартылады. Ақын образды өмірдің адам сезіміне түсірген сәулесіне, оның өзінің сезінуіне, 

қабылдауына қарай жасайды. Соны дәл бейнелеу үшін нақтылы бейнелі, образды көркем сөз, ырғақ, екпін, 

ұйқастар тауы тиіс. Ақынның ізденісі, талғампаздығы содан көрінеді. Ол белгілі бір дәрежеде ақынның өз бейнесін 

беретін тұлға. Лирикалық қаһарманның көзқарасы, дүниетанымы, әрбір ірілі-ұсақты оқиғаларға қатынасы 

автордың ұстанған концепциясын, кредосын паш етеді. Сондықтан авторлық менді лирикалық қаһарман деп 

қарауымыз қажет. 

Фариза да соны әрқашан есте сақтайды. «Қарғыс» атты толғауда негізгі идея мен өлеңнің композициясы 

үйлесім тапқан. «Там-там ырғақтары» деген атпен біріктірілген төрт ырғақ автордың төрт түрлі көңіл-күйін 

жырласа да бір ғана ойды өрбітеді. 

Монологтік (поэтикалық) тәсіл жан күйзелісті де, қуаныш толқынын да сіуреттейді. Көңіл иірім ағысына 

қарай құс бейнелері де өзгеріп отырады. Қазақ халқының фольклорлық дәстүрінде аққу – адамдықтың, 

махабаттың, қыран- еркіндіктің, бұлбұл – өнердің баламасы. Фариза осы дәстүрлі бейнелерді лирикалық 

кейіпкердің тебіренісімен астастыра, қабыстыра шебер қиыстыраы. 

    Аққу құс ем, қос қанатым қырқылды да, 

    Қансырап талпынды да, ұша алмадым. 

      Міне, осы образдан арманына жете алмаған әйелдің өкінішті өксігін аңғарамыз. Аққу – сүйіспеншілік сезімі, 

арман құсы.  

    Қанаты сынған қырандай, 

    Әйтеуір жүрмін жер басып. 

Жаңағы егілуқос тармақта өзгеше мағына танытады. Еркіндіктің символы – қыран. Алдыңғы шумақта 

тағдырға налыса, өкініш налыса, өкініш уыты басылмаса, мұнда бәріне көнген шарасыздық бар. 

Құс бейнесі – Фариза Оңғарсынова үшін тура мағынасында әсерсіз. Ал адам тағдыры астасқанда ерекше 

философиялық тереңдікке жетелейді. «ХХ ғасырда метафоралық образ жаттанды сөзден қашудың тәсілі ретінде 

ерекше мәнді иеленіп, тура және символикалық мағынада емеурін арқылы түрленіп жаңа тыныс әкелді»,- деп пікір 

білдірген Б.Ермилованың сөзі ақын шеберлігінің ғана емес, оның бүгінгі заман поэзиясының даму бағытын терең 

түсінгенін, іздену бағдарын бағамдатады. [5]. 

Сонымен, Фариза – ізденіс үстіндегі ақын. Өлеңге талғаммен қарау әр ақынның міндеті болса да, осы қасиет 

бар ақында бірдей емес. Ал Фаризаның сырбаз талғампаздығын, тіпті кейде кірпияздығын бұған дейін айтқанбыз. 

Соның арқасында ақын өлеңді барынша жұмыр, тартымды жазады.Мұның өзі әр өлеңіне аянбай тер төгетінін 

көрсетеді. Әсіресе тың айшықты бедерлер, бейнелі образдар жасаудағы табыстары осыған дәлел.  
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВТЫҢ «БӘЙГЕТОРЫ» ШЫҒАРМАСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ МӘНІ 

 

Тұралы Толғанай Жаңажылқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әбіш Кекілбаев – бітім болмысы ерек, өзге қаламгерге ұқсамаған, бірегей тұлға. Жазушының қазақ 

әдебиетінің «Хан Тәңірі» атағын иеленуі де халық арасындағы ойып аларлықтай орны бар екенін көрсетеді. 

Шығармаларында еңбек адамын ғана емес, өнер адамын, Абыл шерткен керемет күйлерді, бәйгеторы мінген 

қазақты,  халық тағдырын бейнелейтін жан-жақты туындыларды, сонымен бірге ұлы даланың қойнауындағы 

тұнып тұрған тарихты өрнектеуге, ажарлауға тырысқан қаламгердің мұрасы қашанда жан -жақты зерттеуді қажет 

етіп тұрады. 

Әбіш шығармалары кез келген оқырманын өзіне баурап алады. Әр кейіпкердің жан дүниесіне еніп, қиналса 

қиналып, қуанса қуанып, әрбір сәттерін өз басынан өткізіп, кейіпкермен сырлас дос бола біледі. Әр қалам тартқан 

шығармасында сөз еркіндігі, ой еркіндігі оқырманын биік шыңдарға қоса жетелейді. Әрбір кейіпкері Әбіш әлемін, 

қазақ әлемін, ауыл өмірін жан-жақты танытады. 

Жазушы қазақ прозасының дамуында елеулі үлес қосты. Ақындықтан басталған жол тарихы талайға кететін, 

жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен үш жүз алпыс екі әулиесі бар Маңғыстаудың бағзы баянын, жаңғырған жапан 

даланың қыр-сырын ашты десек қате болмас. Ұлы даланың тарихын төл әдебиетімізде түзді. Оқырманын баурады. 

Демек, Әбіш миссиясы орындалды. Автордың әңгімелерінде, хикаяларында, романдарында тарих жатыр, сол 

тарихтың қойнауында ұлт мақтаныштарының өмірі жатыр. Тарихи тұлғалары арқылы уақыт бедерін сезінесің, 

заман ағымын көресің.  Автордың не айқытқысы келгенін анықтайсың. Әдебиеттегі тарихты танисың. Толғанса 

роман, көсілсе көркемсөз тудыратынына еріксіз таңданасың. Өндіріп, өнімді жазған шығармалары жазушының 

шеберлігін көрсетеді. 

Әбіш шеберлігін көрсететін шығарманың бірі, әрі бірегейі – «Бәйгеторы». Шығармада жазушы тұлпар 

арқылы адам тағдырының, қоғам шындығының көркем бейнесін жасайды. Дәл осындай ізденістерді 

Т.Әлімқұловтың Ақбозынан, Ш.Айматовтың Гүлсарысынан, С.Жүнісовтың Құлагерінен көруге болады. 

Бәйгеторынын жазылуында Т.Әлімқұловтың «Ақбоз ат»  романының әсері болғанын,  бірақ өзінше шешім 

жасағанын көруге болады. Т.Әлімқұлов шығармасында нақты жазушы мұратына сәйкес сарын көрініс беріп, толық 

жан-жақты өрістеліп бейнеленген өмір шындығы Кекілбаев шығармасында мейлінше толық, дамыған, жан-жақты 

жетілген күйде көркемдік ерекшелікпен оқырманына жол табады.  

Тұлпар туралы жазылған шығармалардан «Бәйгеторының» ерекшелігі оқиғаның жүйрік жануардың 

түйсігі арқылы баяндалуында: «Бәйгеторы Сейісті бірден таныды. Сейіс бірақ осы ауылдың бота-тайлағына 

таланып, жал мен құйрықтан атымен ада боп сүңкі кеткен бұны қапелімде тани алмай қалды» [1, б.65], – деп 

басталатын повесть оқиғаның шегінісі арқылы дамиды. Автор оның енесінің құрсағынан шыққаннан бергі өмірін 

жануардың ойы арқылы өрбітеді. Қой соңынан жүрген Бәйгеторы қасқыр соққан күннен бастап, ауыздан -ауызға 

ілініп, Сейістің қолына тиеді. Содан бастап, Бәйгеторының бағы жана бастайды. Әсіресе оның артынан шыққан 

дүбірге қорқа қарауы, тіпті жүрегі шаншып мазасыз күй кешуі – адам жанында болатын күйініш-сүйініш 

сезімдерімен қоса өрілгендей. Жүйрікті танымай, қой соңына салу қазақтың немқұрайлығын танытса, қасқыр 

соққан соң атағының жайылуы – көзге бір түскен соң талантының танылғанын көрсетеді. Ал оның бірте -бірте 

бәйгеден қалуы – өмір шындығы. «Ат тұяғын тай басар» [2, б.115] дегендей, алдыңғы аға ұрпақтың орнын жас 

ұрпақтың басары заңдылық. Өмір заңдылығын шынайылықпен көрсете білген қаламгер шеберлігіне еріксіз тәнті 

боласың осындайда. 

Жылқы мен қазақ ұғымын қашанда егіз қалыпта қабылдайтынымыз анық. Жігіттің «тұлпары», «серкесі», 

«сұңқары» деген тіркестер тегін айтылмаса керек. Жылқы мінезді қазақ қашанда қиындықтан, азаптан қашпай 

алдына қойған мақсатын орындау барысында «жүйріктігінен», «тұлпарлығынан» танбаған. Тұлпар, жүйрік 

болатын құлынды танып, оның осы деңгейден табылуы үшін бар күшін салған халқымыздың, «тұлпарлықты» 

аңсауы заңдылық.  

Кезінде шашасына шаң шұқпас жүйрік атанған Бәйгеторының құйрық-жалдан айырылып, селдіреген шөпті 

отауға жарамай қалуы – ащы болса да шындық. Көзден де, құлақтан да қалған жүйріктің трагедиясы – адам 

трагедиясы. Қазақ  ауыр болса да осы трагедияны қалаған. «Жүз күн атан болғанша, бір күн бура болуды» [2, 

б.274] аңсағаны осыдан болар бәлкім. 

Автор кейіпкерлерінің толғанысымен тұтаса түскен ой ағыны, олардың көңіл күйіндегі тылсым өзгеріс, 

бақыт, арман, жаратылыс, жақсылық пен жамандық жөніндегі терең тебіреністері – суреткер Әбіштің айрықша 

нышаны. Әлем әдебиетінің тарихында пәлсапалық-психологиялық тұрғыда мұншалықты дәрежеде кемел шеберлік 
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танытқан суреткерлер – некен-саяқ. Таланттардың тағдыры.  Жүйріктердің тағдыры. Бұл  дүние-жалғанның 

тұңғиығына бойлап, мәңгілік сауалдардың жауабын іздеген небір марқасқаның қаламына ілінген тақырып. 

Толстойдың «Аршыналасы», Айтматовтың «Қош бол, Гүлсарысынан» кейін Әбіш Кекілбаевтың «Бәйгеторысы» – 

соның бірден-бір мысалы. Дәуренді күнінде Аршыналаның – асқан желіскерлікпен, Гүлсарының –жорғалықпен, 

Бәйгеторының – алдына қара салмас жүйріктікпен аты шыққан! Әсіресе, Бәйгеторының басына қонған бақты 

айтсаңызшы! Сөзді жазушының өзіне берейік: «Бәйгеторы талай жарыста алдына жан салмай келді. Бәйге алған 

сайын оның селдірлеу қарақошқыл жалын бір сипауға құмарлар көбейе берді. Адамдар неғұрлым сылап -сипаған 

сайын – бұның да көңілі өсе түсті. Бәйгетөбеге жиылған жұрттың у-шуы да миына инедей қадалмайтын болды. 

Қайта жұрт шуылдаңқыраған сайын – тақымы қызады. Жарыс жоқта да, жылқыдан гөрі, адамға үйір. Маңына 

жылқы жолап кетсе – едіреңдеп аузын ала жүгіреді» [1, б.94]. Сөйтсе, өмір деген – ылғи озудан, адамдардың 

қошамет-гуілінен, жеңістер мен марапаттан тұрмайды екен! Дәуренінде оздырған жалғанның – күндердің күнінде 

шаң қаптырып кететін құқайы да бар екен. «Күні кеше ғана тек мұның маңына жиналатын көп шуылдақтың 

жартысы – енді Көктеңбілді қоршап алатынды шығарыпты... Сол жылы күзде тағы шапты. Көктеңбіл – қарақшыға 

қара үзіп келді. Бұл жолы Бәйгеторының қасында бәйгі бала мен Сейістен басқа жан қалмады. Бұрын бұның ду 

көргенде тықыршып тұра алмайтын, ағын судай асып-тасатын көңілі енді жиын көрсе – жан шыдатпай 

шамырқанатын мәңгілік шор жара түйіп кетті»  [1, б.96].  

Бұл да өз заманында өзіндей талай тұлпардың үмітін үзіп – соңында қалдырған еді-ау. Базарлы дәурен 

күндердің күнінде – әлгі Көктеңбілдің тұсынан да өткен жаңа бір жүйрік болып ағып өтпек. Өмір-жалған, дүние-

жалған, қысқа күнде қырық құбылып тұратын пенде – жалған деген осы да! Сол бір таусылмайтын көп жалғанның 

– қатал шыңы да осы. Әбіштің «Бәйгеторысы» оқырманына осы қатал заңдылықты ұқтырғандай. Бұл – қаламгердің 

жүйріктер тағдырынан түйін шығарып, өмірлік пәлсапа айтқаны. Ықылым заманнан бергі мәңгілік сауалға теренен 

толғап бір жауап бергенін шығарманың өн бойынан аңғарғандай боламыз. Адам мен қоғамдық қарым -қатынас 

маңызын жан-жақтылық тұрғысынан зерттейді. Қазаққа жаны жақын жылқы жануарының ішкі психологиялық 

тебірінісі мен бітім-болмысындағы сыр-сипатын танымдық тұрғыдан тереңнен баяндаған бұл туынды қашанда 

оқырманын бей-жай қалдырмасы анық. 

Қорыта айтқанда, Ә.Кекілбаевтың әдеби мұраларын жан-жақты зерттеп, қаламгер болмысын оқырманына 

таныта білу уақыт еншісінде болмақ.   
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АНТАГОНИСТ КАК ТИП ГЕРОЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  

АНАЛИЗА 

 

Гриненко Ю.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Существует несчетное количество сказок разных народов. И во многих из них мы можем обнаружить 

сходство в мотивах, сюжетах и образах. Все это  объяснятся родственными историческими и экономическими 

условиями жизни, а также наличием у всех народов общечеловеческих ценностей. В любой сказке любого из 

народов мира присутствует добро и зло, деление героев на положительных и отрицательных. Каждому герою, 

поборнику справедливости и добра, противостоит носитель зла, темных сил. К числу последних можно отнести 

широко известный в русских сказках персонаж – Бабу-Ягу. В казахских сказках таким героем является Жалмауз 

Кемпир, в английских сказках – Ведьма. 

Баба-Яга – один из особенно часто встречающихся отрицательных героев не только в русской волшебной 

сказке, но и в других, самых различных видах славянского фольклора и мифологии. В отличие от других 

антагонистов, Баба Яга может пользоваться волшебными предметами, такими как: метла, волшебный клубок 

ниток, ступа и т. п. В волшебных сказках она принимает образ дряхлой немощной старухи, которая обладает 

невообразимыми магическими силами. Необычен сам внешний вид Бабы Яги. Она не похожа на типичную ведьму, 

которая пугает детей на Хэллоуин в США. Ее лицо не зеленое, и она не носит заостренную шляпу. Баба Яга из 

русской сказки - изможденная старуха, часто с длинным крючковатым носом и торчащей челюстью, которая 

показывает ее устрашающие железные зубы. Излюбленный ею способ передвижения – ступа. Метлу она 

использует как своего рода весло, помогающее направить ступу в том направлении, куда она хочет полететь. И, 

хотя Баба Яга, как правило, является персонажем -антагонистом, в ряде сказок она порой может выступать в роли 

помощника главного героя. Она и накормит главного героя, и напоит, и спать уложит, да еще и дельным советом 

поможет. Так, «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» представляет нам ее добрые намерения: 

Вот баба-яга это дело все справила – Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила.  
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- Ну, дитя мое милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки – у сильной богатырки, 

девицы Синеглазки, она мне родная племянница. Не знаю, получишь ли  ты добро… 

- Много молодцов проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня. Мой конь 

будет бойчее, довезет он тебя до моей средней сестры; она тебя научит [1, с.94]. 

Баба Яга живет в волшебном доме, который живет своей жизнью, и это такой же характерный образ 

русского фольклора, как и сама Баба Яга. Избушка выглядит, на первый взгляд, как обычный дом. При ближайшем 

рассмотрении выясняется, что избушка эта стоит «на курьих ножках», что позволяет ей передвигаться в 

соответствии с пожеланиями Бабы Яги. Хижина либо описывается как не имеющая окон и дверей, либо она 

поворачивается спиной к потенциальным посетителям, так что дверь остается для них невидимой. Избушка Бабы 

Яги может также вращаться в вихре, делая невозможным вход. Она обычно открывает дверь лишь после того, как 

произнесено магическое заклинание или рифма. На материале русской народной сказки «Василиса Прекрасная» 

мы можем убедиться в этом: 

Шла Василиса весь день и только к вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы -яги; забор вокруг 

избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа с глазами; у ворот – ноги человеческие, вместо запоров – 

руки, вместо замка – рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная [2, с.7] 

Одним из признаков, которыми Баба Яга обнаруживает сходство с американскими ведьмами, является 

метла. Ее метла, в характерном русском стиле, сделана из березы. Она использует метлу, чтобы замести тяжелые 

отпечатки, сделанные ее ступой, когда она летит в ней. В отличие от русской Бабы Яги, английская ведьма 

использует лишь метлу. Что касается Жалмауз Кемпир, то она не использует для перемещения в пространстве 

ничего из вышеназванного арсенала средств передвижения.  

Жалмауз Кемпир в мифологии казахов - демоническое существо в образе старухи, нередко с семью 

головами. Обычно она олицетворяет злое начало. Жалмауз Кемпир - людоедка, похитительница детей; в образе 

лёгкого она плавает на поверхности воды, а когда приближается человек, превращается в семиглавую старуху, 

хватает его и вынуждает отдать сына (сказка «Ер-Тостик»). Иногда ей присущи функции шаманки-волшебницы, 

хозяйки родового огня, владычицы и стража «страны смерти». 

В волшебной казахской сказке отцу главного героя встречается старуха и советует не делать остановку у 

воды. Но он, не слушая ее, разбивает юрту у воды. Тотчас же она превращается в семиглавую Жалмауз Кемпир и 

хватает старика за бороду, требуя отдать ей самого любимого младшего сына.  

Вообще, у казахов много сказок. в которых отец дотрагивается до воды, после чего она превращается в 

Жалмауз Кемпир и требует у старика отдать младшего сына. Итак, в казахских сказках мы наблюдаем следующее: 

вода - постоянное обиталище Жалмауз Кемпир. Это дает основание полагать, что она имеет какую -то связь с 

«подводным миром», то есть, по народным поверьям, с «царством мертвых». Отсюда вытекает, что она тоже 

считается представительницей этого царства и имеет связь с другим фольклорным представителем нечисти, 

Албасты – ведь не случайно вода и в поверьях, и в народной демонологии, и в сказках изображается местом, где 

находятся души умерших. Отличие от демонических рассказов лишь в том, что в сказках эти души приобретают 

облик Жалмауз Кемпир. Таким образом, обнаруживается почти полное совпадение поверий, демонологических 

рассказов и сказок: во всех этих произведениях народной прозы вода - это потусторонний мир, Албасты – 

служитель, а Жалмауз Кемпир – страж этого мира. Что касается Бабы Яги и Ведьмы, то данные антагонисты тоже 

тесно связаны с потусторонним миром, так как каждая из них может вызвать духов с того света. В частности, 

английская Ведьма может вступать в контакт с духами при помощи волшебного зелья, которое она варит в своем 

котле.  

Что касается рассматриваемого нами героя-антагониста казахской сказки, мы можем объяснить эту 

особенность его общения с духами следующим образом. Как известно, при матриархате обряд общения с духи, 

представителями потустороннего мира, совершался под руководством главы материнского рода - шаманки, 

которая иногда перед людьми в облике чудовищного тотемного животного, через чучело которого пролезали 

посвящаемые юноши. Таким образом, в обряде символизировалось воскрешение силой тотема. В роли такого 

тотема иногда выступали и шаманки. Вспомним, что именно эта функция родоначальницы нашла отражение  в 

образе Жалмауз Кемпир [3, с.80].  

Сравнив данные черты Бабы яги с аналогичными героями волшебных сказок различных народов, мы 

можем прийти к выводу, что данный антагонист меняет не только свой внешний вид, но и свое поведение, в 

зависимости от рассказанных вариаций сказок и источника.  
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МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫ 

 

Тажебаева Аяжан Болысбекқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

        Біз қолда бар деректерге сүйеніп қана Жүсіп Көпейұлының балалық шағы, өмірі туралы сөз ете аламыз. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 жылы қазіргі Павлодар  облысы Баянауыл ауданындағы «Ашамай тас» деген 

жерде,арабша ережеп айында,жұма күні, бесін уақытында дүниеге келген.Азан шақырылып қойған есімі – Адам 

Жүсіп. Арғын тайпасы, Сүйіндік руы,Күлік бөлімінен шыққан. «Бес жаста «бісмілла» деп жаздым хатты,Бұл 

тағдыр жастай маған тиді қатты» деп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өзі айтқандай, бес жасынан молдадан хат 

таныған ол 1870  жылы Хамеретдин хазіреттін медресесінде, одан кейін Бұхарадағы діни жоғары оқу орнында 

оқыды.Өнер - білімге,әдебиетке құмар болып, « Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» сияқты халық жырлары 

мен шығыстың қисса-дастандарын жатқа айта білген.Сол себепті де Мәшһүр Жүсіп атанған. «Мәшһүр» арабша 

белгілі деген мағына береді.Медреседе оқып жүрген кезінде ол балалардың алды болып,он бес жасынан бастап 

өлең жаза бастаған.Бірақ, оның осы тұстағы өлеңдері күнделікті тұрмыстық жағдайды суреттеуден әрі 

аспаған.Ақын дүниетанымын,адамдермен қарым -қатынасын,нені сүйіп,нені жек көретінін, кімнен үйреніп,кімнен 

жиренетінін де өрнектеген.Біз ақынның мұндай туындыларынан сол кездегі адамдардың өмірге деген 

көзқарасын,жан дүниесін,тұрмысын жан-жақты танығандай боламыз. Ақын 1875 жылдан бастап біраз уақыт 

оқытушы болған.1887-1890 жылдары  Самарқанд,Ташкент,Түркістан,Бұхара т.б. қалаларды аралап, араб,парсы 

тілдерін үйреніп, Шығыстың классикалық әдебиетімен жете танысқан.Осы жылдары түркітанушы ғалым, академик 

В.В.Радловпен танысып, ауыз әдебиеті үлгілерін жинау ісімен айналысып,жар -жар,аужар,бата,ұлағатты 

сөздер,ертегі, аңыздар, діни-қиссаларды жинап, жариялаған.Сонымен қатар «Гүлшат-Шеризат», «Ғибратнама» 

сияқты Шығыс дастандары үлгісін және бірнеше тарихи жырларды  жинап,хаттанған. «Көроғлы», «Ер Көкше», 

«Сайын батыр», жыр-дастандары мен Бұқар    жырау,Шортанбай,Орынбай,Шөже,Жанақ секілді ақын 

жыраулардың әдеби мұраларын хатқа түсірген. [ 1,430.] 

        Ақынның алғашқы өлеңдері «Дала уалаяты » газетінде 1889 жылдан  бастап көрінген.Мәшһүр Жүсіп 

Көпейұлының бөліп айтуға тұрарлық айрықша бір ерекшелгі – өлеңдерін жазып шығарғандығында.Ол әрбір 

жырын қағаз бетіне түсіріп,рет-ретімен тәртіптеп,шашау шығармай жинап отырған. Ақын 1889-1890 жылдар 

аралығында бірнеше мақаламен қоса бес өлең жариялаған.Олар: «Әңгіме», «Бәрі қысқа,еркін дүниеге келеді екен», 

«Кедейлікке үш қырсық оралады», «Күн шықпай,ерте тұрып», «Білмейді ел өнерлісін,аулақ болар». Бұл 

өлеңдерінің бәрінің сарыны ортақ,ой арнасы біреу – жастарды еңбекке,өнер – білімге,егін салуға,сауда істеуге 

шақыру болды. Ақынның 1907 жылы Қазан қаласында Құсайыновтар баспасынан  «Хал ахуал», «Тірлікте көп 

жасағандықтан көрген бір тамашамыз», «Сарыарқаның кімдігі екендігі» деп аталатын үш бірдей кітабы басылып 

шықты.Сонымен қатар таңдамалы екі томдығы, «Қазақ шежіресі» атты еңбегі жарық көрген. Мәшһүр Жүсіп 

Көпейұлының өлеңдері нәзік те отты, әрі ойлы болған.[ 2,15.]Мәшһүр Жүсіп ғұмырының соңғы кезеңі туралы ел 

аузында түрлі әңгімелер көп. Ақын 1931 жылы туған ауылында дүниеден қайтады.Көзі көрген адамдардың 

айтуынша, ақынның көріпкелдік,әулиелік қасиеті болған.Ол өлерінен бір жыл өзіне күні бұрын бейіт 

тұрғызып,көзі тірісінде жаназасын шығарып,өзіне ас бергізген.Оның зиратын қырық жылдан соң қайта ашып 

көргенде,сүйегі сол қалпы сақталған делінеді.Қазіргі таңда Павлодар қаласында ақынның атында 

мешіт,Баянауылда Мәшһүр Жүсіп мұражайы бар. [2,32] 

         Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туралы қазақтың белгілі тұлғалары айшықты ойлар мен пікірлер айтқан. Солардың 

ішінде  ақын,ағартушы,философ, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлы: «Мен де ақынмын, 

Мәшһүр де ақын. Дегенмен, ол ақын болғанымен Құдайға жақын.Сондықтан да Мәшһүр адамзаттың әулиесі ғой. 

»- деп өз пікірін білдірсе, қазақтың тұңғыш кәсіпқой палуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлы: «Мен ол кісінің алдына 

барып,тізерлеп тұрып өзім жеңілер едім» - деп өз пікірін қалдырған Қазақтың көрнекті жазушысы,драматург,казақ 

әдебиетінің қалыптастырушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытов  «Сіз – қазақтың қазақ заманында дүниеге келіп 

қалған гауһарысыз. Сіз – құлашыңыз ұзын, қиялыңыз терең, арманыңыз алыстағы өткен өмірде. Жаңа заманның 

бұйынтақ сөзі, жыбырлақ мінезі сізді жарытпайды,тосаңсытады, күні өткен жат адам қылады. Жаңа заман өйте 

берсін. Сіз онда жалғыздығыңызды, сәнді-салтанатты ескі күніңізді жырлап өтіңіз.Ақынның ақындығы улаған 

ойын,тулаған сырын оқушыны толқытқандай қылып,тізген меруерттей кестелі,толғаулы сөзімен айта білуінде 

ғой.»- деп өзінің ойын айқын етіп жеткізген.Сонымен қатар филолог- ғалым,түрколог  Әуелбек Қоңыратбаев 

«Мәшһүр Жүсіп – ХХ ғасыр басындағы ақындардың аса бір көрнектісі.Саяси тәртіпті одан батыл сынаған ақын 

жоқ.Ескіні сынағанда, ол – үлкен сатира, саяси лириканың ақыны, әділет, бостандық идеясын жырлағанда – 

романтик. Поэзияны ол интим сезім емес,үлкен саяси мазмұнның құралына айналдыра білді.» десе, 

ақын,композитор Нартай Бекежанов: 

                       Ақмолла,Ұзақ ақын,Мәшһүр Жүсіп 

                     Заманға жатушы еді үлгі пішіп. 

                     Солардың ағып жатқан теңізінен 

                     Біз пақыр сөйлеп жүрміз қанып ішіп –деп ерекшеленіп,өлең жолдары арқылы өз ойын білдірген. [3] 

         Қорытындылай келе, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы – заманынан озып туған дара тұлға, көрнекті 

ақын,шежіреші,қазақтың халық ауыз әдебиеті үлгілерін жалықпай жинап,олардың бәрін ұрпақтан ұрпаққа 
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шашпай-төкпей жеткізуші, ағарту саласының белді өкілі,соңына қазыналы мол мұра қалдырған Алаштың біртуар 

перзенті. 
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АТАУ БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ УАҚЫТТЫҢ ЫҚПАЛЫ 

Самбаева Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универсиеті 

 

Әр зерттеушінің ең басты кешірілмес қатесі – уақыт өзгерісін ұмыту, атауларды тап бүгін берілгендей 

қарастыруы. 

Кеңес дәуіріне дейінгі менсонимдер көмескі. Бұл кездегі тағамхана атауларының әлі жөнді 

қалыптаспағаны салдарынан сататын тауар түрлері бөлек-бөлек көрсетілген. Екінші бір ерекшелік сауда-саттықпен 

айналысу жанұялық іс болған. Ол кезде тек жанұя басшысы есімі көрсетілетін болған менсонимдерде тіпті 

жекеменшік иесінің туысқандық термині қолданылған. Мысалы, мелочная торговля отца Владимира Сиротина. 

Мұндай компонент толықтырма жарнамалық қызмет атқарады, яғни жанұялық сауда -саттық орындарына 

құрметпен, сеніммен қарайтын болған. Кеңес дәуіріне дейінгі кезеңде жекеменшік иесі ретінде әйел есімі берілген 

менсонимдер аз және толықтырма туысқандық терминдері «жесірі» – «вдова», «әйелі» – «жена» қолданылған. 

Мысалы, мелочная торговля Хаджбиби Садыковой жены наманганского сарта; питейное заведение Екатерины 

Следковой вдовы Степана Следкова. 

Сонымен қатар, нан пісіріп сату орындары атауларында әйел есімі компонент ретінде енген менсонимдер 

де кездеседі, мәселен, балаган с продажей печеного хлеба Ямагуль Яскарова. Бұл кезеңдегі атауларда туысқандық 

термині заң түрінде жекеменшік иелерін, мұрагерлерді көрсету үшін қолданылған. 

Мемлекеттік құрылымның кеңес өкіметі орнауымен жекеменшілік формасының, идеологиялық 

көзқарастың өзгеруі тілде бейнеленді, әсіресе жалқы есімдерде. Кеңес өкіметі орнауымен жекеменшік орындары 

мемлекеттік иелікке көшіп, атауларын идеологиялық талап ретінде өзгертті, яғни революциялық көзқарастың 

өзінше бір насихаттаушы ролін атқарушысы болды. Жалқы есімдер аталмыш объектілердің кеңес өкіметіне  

қатынасын, революциялық көзқарасты, жаңа мұратты көрсетулері керек болатын. Мысалы, «Еңбек» дүкені. 

30-шы жылдардан бастап күнделікті қызмет көрсететін көпшілік тамақтану, сауда-саттық орындарын 

ажырату үшін сан есімдер қолданылды, яғни дүкен, мейрамхана, асхана орындарын жаппай нөмірлеу басталды. 

Тек кейбірі ғана шартты-символдық есімге жарнамалық мақсатта ие болды. 

40-шы жылдардан бастап күнделікті қызмет көрсететін көпшілік тамақтану, сауда-саттық орындарының 

санының артуына байланысты әр түрлі ұйымдар мен трестерге бекітілді, яғни әр түрлі ұйымдарға қарайтын 

денотаттары мен онимдері бір нысанаға қалыптасты. Мәселен, Ресторан №1 треста общепита; Ресторан №1 

горторга. 60-шы жылдардан бастап көпшілік тамақтану, сауда-саттық орындарына шартты-симолдық есім ретінде 

орналасқан орнын, ерекшелігін көрсететін атаулар қалыптасты. Мысалы, «Ала-тау» мейрамханасы, «Тастақ» 

мейрамханасы, «Спорт» кафесі. Ал дүкендер нөмірленумен қоса шартты-символдық есімге ие болды. Мәселен, 

«13 Радуга» дүкені. 

80-шы жылдардан бастап объект ерекшелігін, орналасқан орнын ескеріп атау беру арта түсті, яғни кеңес 

дәуірі кезіндегі менсонимдер өзінің даму шегіне жетті деген сөз. Мәселен, «Самал» универсамы, «Саят» дүкені. 

С.Иманбердиева өз зерттеулерінде кеңес дәуірі кезіндегі менсонимдердің 60-шы жылдардан бастап қазақ тіліндегі 

атаулар санының артқанын айтады [1;105]. 

90-шы жылдардан, кеңес өкіметі құлдырағаннан бастап, жаңа кезең орнады. Еліміз тәуелсіздік алғаннан 

кейін, демократиялық мемлекет орнап, объектілер жеке адамдар иелігіне көше  бастады, жеке адамдар есімі кеңес 

дәуіріне дейінгі кездегідей атауларда қолданыла бастады. Бірақ кеңес дәуіріне дейінгі кездегідей «туысқандық 

термині» қолданылмағанымен туысқандар есімі шартты-символдық есімше өзінше бір символ ретінде енген және 

жекеменшіктегі объектіге ортақ иелері есімі, туысқандар есімі аббревиатура түрінде атауларда қолданылып жүр. 

Мысалы, «ГЛЭДА» бары, «MASATO» мейрамханасы, «АйРах» кафесі т.б. Кеңес дәуірі кезіндегі атаулардағы кісі 

есімдерінен қалыптасқан атаулардан қазіргі кездегі кісі есімдерінен қалыптасқан атаулар объектімен тікелей 

байланысы бар болғанымен ерекшеленеді. Осы уақыттағы атаулардың қалыптасу аясы өте кең. Қазіргі кездегі 

менсонимдердің қалыптасу шегінің өсуін прецедентті атауларды көптеп қолданудан байқауға болады . Мысалы, 

«Али баба и сорок разбойников» кафесі, «Золотой теленок» кафесі. 

Жекеменшік иесінің белгілі бір объектіге атау беруі – өз еркімен, өз қалауынша жасалатын іс. Соның 

айғағы ретінде С.Иманбердиева Алматы қаласының Гоголь көшесі бойында орналасқан «Охотничий лагерь сэра 

Игоря» барын айтады: «Бұл объектінің атауы кеңес дәуіріне дейінгі кезеңдегі менсонимдердің құрылымына ұқсас. 
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Кеңес дәуіріне дейінгі кезеңнің қазіргі кездегі менсонимдерге ықпалын «Пугасов» мейрамханасынан да 

байқауымызға болады. Кеңес дәуіріне дейінгі шарап зауытының, бірнеше сауда орындарының иесі көпес Никита 

Яковлевич Пугасов есімін Пугасов көпірі маңайында орналасқандықтан иемденген» [1;105].  

Сонымен қазіргі кездегі атаулар жүйесі – бұл адамның тарихи қалыптасқан ономастикалық 

шығармашылық жүйесі. Әлеуметтік-саяси, экономикалық-тұрмыстық қатынас туралы, адамдардың психологиясы 

және көзқарасы, ғылымның, техника және мәдениеттің даму деңгейі жөнінде хабар беретін әр түрлі сыртқы 

жағдаяттар атауларда бейнеленген. 
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЕ 

 

Аманбеккызы Сагыныш 

АРГУ им. К.Жубанова 

 

Противоположности-это парные,взаимосвязанные друг с другом,но взаимоисклчающие и 

разнонаправленные сущности,и именно в силу этого взаимоисключения предпологающие наличие друг друга в 

рамках некоторого единого основания. 

Факт,взаимосвязности противоположностей чаще всего интуитивно очевиден.Например: «истина» (ақиқат,truth) и 

«ложь» (жалған,lie) выступают противоположностей по отношению и знанию и действительности,а «храбрость» 

(батылдық,bravery), «трусость» (қорқақтық,cowardice) представляют собой противоположные черты 

характера,проявляющиеся в реакцию человека на опасность. А «добро» (жақсылық,good) и «зло» (жамандық,evil) 

составляют сложную проблему философии,связанных дисциплин. 

Противоположности выступают как исходные начала мироориентации их бинарные оппозиции составляют 

парные структуры. Уже в ранных мировозренческих системах,возникавших на основе мифологического 

сознания,противоположности выступают как исходные начала мироориентации их бинарные оппозиции 

составляют парные структуры традиционного мироззренческого сознания  (бинарные оппозиции светлого и 

темного,правого и левого,мужского и женского). 

В формальной логике противоречие считается недопустим согласно закону противоречия.Однако,как 

показали Кант (антонимии) и Гегель,противоречие есть необходимый этап и результат всякого реального 

метафизике вообще,логические противоречие трактуется как феномен,проявляющийся в мышлении в силу его 

несовершенства или его неправомерного использования,то у Гегеля,Маркса,в диалектике противоречие 

рассматривается как необходимая логическая форма,в которой осуществляется развитие мышления и познания.  

Контрарность-логические отношение между двумя простыми сравнимыми суждениями,которые исключает 

их одновременную истинность,но неисключает их одновременную ложность.Также может употребляться по  

отношению к взаимоисключающим понятиям,которые однако, обладают общим гиперонимом.  

Противоречие-это два высказывния,из которрых одно является отрицанием другого.Если два высказивания 

находятся в отношении противоречия,то одно из них эквивалентно отрицанию дрпугого.При использовании 

понгятий истины и лжи пониятие противоречия подразумевает утверждение об одновременной истинности и 

ложности какого-либо высказывания.В этом смысле два высказывания находятся в отношении противоречия,если 

они не совместимы по истинности и не совместимы по ложности. 

                                       Противоречие 

 

 

 

Логические                                                         Диалектические 

 

Логические противоречие-это утверждение одновремменного наличия некоторый ситуации и отсутствия  

этой ситуаций. Логическое противоречие представляет собой соотношение взаймоисключающих суждений, взятых 

в одно контексте. Строго говоря, логическое противоречие есть противоречие между фрагментами 

зафиксированного знания.  

В первые научное знание логических противоречий было подчеркнуто Аристотелем, который покозал, что любое 

подлинно научное знания должно быть непротиворечивым, то есть в нем не должно одновременно утверждаться 

противоречивые предложения.   
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Часто протеворечия строится сознательно в ходе так называемых софистических рассуждений, имеющих целью 

запутать соперника в ходе спора, сбить его с толку.  

Диалектическое противоречие -  подразумевает взаимосвязь и взаимодействие противоположенностей в 

составе целого, в котором они взаимопологают, взаимопроникают и одновременно взаимоисключают друг друга. 

Таким образом, диалектическое противоречие- это единство взаимопологающих и одновременно 

взаимоисключающих противоположенностей, показывающее, что источником любого предмета выступают  

взаимоисключающие тенденций составляющие его сущность, его внутренне необходимое качество. Поэтому, с 

точки зрения теории материалической диалектики данное противоречие служит всеобщим источником  движения 

и развития.  

 

 

 Природные 

 

  

 Противоречие                                  Общественные 

                                                    

                                                          Духовные 

 

В зависимости от характера противоположностей и тех явлений,которые они образуют в своем 

взаимодействии,противоречия делятся на природные,общественные и духовные.  

Природные противоречия возникают между природными вещами: жизнью и смертью,разными эмоциями и 

т.п. 

Общественные противоречия возникают между общественными противоположностями и явлениями: 

производительными силами и производственными отношениями, антагонистическими классами, государствами и 

т.п. Эти противоречия носят сознательный характер,так как субьекты,в них участвующие,дейстуют 

сознательно,ставят перед собой какие-то цели. 

Духовные противоречия возникают между духовными противоположностями: христианской и языческой, 

коммунистический и религиозной идеологиями. Эти противоречия тоже носят сознательно -духовный 

характер,выступают в форме научно-идеологической полемики,споров,дискуссий. 

 

                                                 Внутренние и внешне 

                                                      Основные и неосновные 

Противоречие                             Главные и второстепенные 

 Антогонистические и неантогонистические 

1.Внутренние и внешние 

Внутренние противоречия-это взаимоотношения между противооложными сторонами данного предмета или 

явления (это взаимодействие между электронами и протонами в атоме; между производительными силами и 

производственными отношениями в обществе) 

Внешние противоречия-это противоречия между различными предметами и явлениями как относительно 

самостоятельными,целостными системами (общество -природа,организм-среда) 

2.Основные и неосновные 

Основные противоречие-это такое противоречие,которое: 

-выражает наиболее глубокую сущность данного процесса развития и является основным  источником и 

двужущей силой развития процесса; 

-имеет место на протяжении всего времени существовния того явления,предмета,процесса,основным 

противоречием которого оно является. 

Неосновные противоречия-это такое противоречия,которое порождается основным и потому зависит от 

него. 

3.Главные противоречие-это ведущее решающее противоречие на отдельном этапе развития данного 

процесса. 

4.Антогонистические и неантогонистические противоречия 

Антогонистические противоречия-это особый тип социально-классовых противоречий,которые 

проявляются в противоположности,несовместимости и непримиримости интересов основных классов по коренным 

вопросам их жизни и обусловлены противоположным положением этих классов в системе общественного 

производства (отношение между рабами и рабовладельцами,помещиками и кресьянами)  

 Неантогонистические противоречия-это противоречия между классами и другими социальными 

группами,имеющими общие интересы по коренным вопросам их жизни.Эти противоречия не имеют тенденции к 

обострению и разрешаются в форме постепенности,путем укрепления и развития того общего,что заключалась в 

интересах классов и социальных групп. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ ЗАМАН ТАЛАБЫ МА? 

 

Картам А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

          

  Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер қоғамымызға жаңа талаптар қойып отыр. Елбасымыз өзінің 

2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп 

жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру 

керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт 

болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 

болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп 

латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап өтті. Осыған байланысты осы латын қарпіне көшу ең маңызды 

мәселелердің бірі [1]. 

Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге 

қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен қатар қырғыз, татар, башқұрт, қарашай-балқар, қырым, құмық, татар 

тілдеріне жақын. Қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. 

Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің 

тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және оның тарихы 

болуы керектігі айқындалады [2,45б.]. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын 

әліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын 

әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. I ғасырда 

қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка және Азия халықтары пайдаланды. 

Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Осы орайда, "латын әліпбиіне көшу заман талабы ма?" - деген сұраққа жауап 

бере кететін боламын. 

Қазақ халқы кеңестік қызыл империяның пәрменімен ХХ ғасырдың 20-30 жыл ішінде 3 рет әліпбиін 

(алфавитін) ауыстырған екен. Соңғы уақытта осы латын жазуына қайта көшу немесе қайта оралу мәселесі көпшілік 

арасында біраз пікірталасқа айналып отыр. 

Латын әліпбиіне көшу мемлекеттік тілдің қолданыс аясын одан әрі кеңейтуге мүмкіндік жасайды. Тіл 

тазалығы мәселесіне келсек, тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы 

қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. Қазақ тілін оқытуда басы артық таңбаларға қатысты 

емле, ережелер қысқарып, мектептен бастап барлық оқу орнында оқыту үдерісі жеңілдейді.  

Қазақстанның кириллицаны тастап латынға көшуі – көршіміз Ресеймен достық байланыстарынан бас тартуы 

деген сөз емес. Бұл – тәуелсіз елдің ішкі ұлттық мәдени мәселесі. Өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді үйренуіне 

де өз әсерін тигізер еді. Мәселен, бұған дейін кириллицамен жазылып келген қазақ тіліндегі сөздерді латын 

әрпімен таңбалайтын болсақ, тіл үйренушілер ол сөздерді басқаша қабылдайды, олардың ойында басқа ассоциация 

пайда болады: Қазақстан – Qaza stan, өнер – öner, өзен – özen, өмір – ömir т.б 

Ендігі кезекте Мемлекет басшысы атап өткендей ғалымдардың көмегімен қазақ әліпбиінің жаңа 

графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы қабылданып, әдістемелік жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сондай -ақ, жаңа 

әліпбиді үйрететін сапалы мамандар қатарын көбейтіп, мектептерге арналған оқулықтар дайындалуы қажет.  

Міне, осы мақсатқа қол жеткізіп, соның жеміс көру үшін қаймақ бетінде жүрген білікті тіл мамандары мен 

оқытушы-профессорлар аянбай тер төгуі керек. Зерттеу жұмысымыздан осындай ой түйдік.  

Латын әліпбиіне көшу өткен ғасырларда түрлі тарихи, саяси жағдайларға байланысты дүниенің төрт 

бұрышына тарыдай шашылып кеткен қазақ баласының басын қосушы фактордың біріне айналар еді. Өйткені 

бәріміз бір тілде сөйлегенімізбен, әртүрлі әліпбиді пайдаланамыз, мәселен, Ресейде, Монғолияда өмір сүретін 

қандастарымыз – кириллицаны, Қытай, Ауғанстан, Пәкістанда тұратын бауырларымыз – төте жазуды (араб 

жазуын), ал Түркия мен Еуропа мемлекеттерін мекендейтін алаш перзенті – латиницаны қолданады. Бұл, әрине, 

өзара хат-хабар алмасуды күрделендіріп, жазу арқылы тілдесуді қиындатады. Мұны шетелдің жоғары оқу 

орындары аралық келісімшарт негізінде білім алып жатқан Қытай мемлекетінен келген қандас студенттерімізді 

оқыту барысында көріп жүрміз. Яғни латын әліпбиі – әлем қазақтарының рухани бірлігінің негізі деп айта аламыз 

[3, 145б.]. 

Ендігі ретте латынға көшу не үшін қажет?- дейтін сауалға ғалымдардың дәлелдеуімен жауап беріп көрейік. 

Шетелден келетін күнделікті тұтыну тауарларынан бастап азық-түлік өнімдеріне дейін, соның ішінде бренд 

өнімдерінің барлығы дерлік атауы латын графикасымен жазылған. Біз күнделікті тұрмыс -тіршілігімізде сағат 

сайын, сәт сайын осы мәселемен ұшырасамыз. Мысалы, Mersedes, Toyota, Land Cruzier деген атаулардың барлығын 
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айна-қатесіз оқып, қиналмастан оның қандай маркалы автокөлік екендігін жазбай танимыз.Сонымен қатар, 

тұрмыстық техника құралдарын алатын болсақ LG, Samsung, Panasonic, Sony тағы басқаларының барлығының аты 

латын графикасымен жазылған. Бұл – әлемдік стандарт атаулыларының барлығына латын графикасы тән екендігін, 

атаулардың барлығы латын әрібінде жасалғандығын көрсетеді [4, 155 б]. Латын әліпбиіне ауысу – біздің ұлттық 

санамыздың отарсыздануының бір жолы. Бір ғана мысал, еліміздің латын әрпіндегі транскрипциясын Kazakhstan 

Respublikasy деп емес, Qaza stan Respy'blikasy деп жазған болар едік. 

   Латын жазуын қабылдағанда қол жетер нәтижеміз әрқайсымызға байланысты және бұл уақыт еншісінде. 

Елбасының мақаласында көтерілген латын әліпбиіне көшу мәселесі өте өзекті әрі орынды. Біз ендігі кезекте 

осы мақсатқа жету үшін не істеу керектігін ойлануымыз қажет. Себебі, латын жазуына көшеміз деп айта салу оңай, 

ал оны жүзеге асыру үшін үлкен шараларды қолға алуымыз қажет. Ол үшін не істеу керек десек,  латын 

графикасына өтудің оңы мен солын саралап алғанымыз жөн. Соған талдау жасап, мәтіннің оқу әуезін, әдісін, 

заңдылығын меңгеріп алуымыз керек.  

Зерттеу жұмысын жүргізу барысында байқағанымыз, біздің мектеп оқушылары мен мұғалімдерге латын 

қарпіне көшу үлкен қиындықтар туғызбайды деп ойлаймыз. Оған дәлел өткізілген тәжірибелік жұмыстарды 

қиналмастан орындағандары. Оқуда да, жазуда да кедергілер болғанымен, өз беттерімен берілген тапсырмаларды 

аяғына дейін дұрыс орындады. Себебі әліпби ауыстырғанда ең алдымен зардап шегетіндер кирилл жазуына 

үйреніп қалғандар. Қазақ тілінің төл дыбыстары бұрынғы кирилл әліпбиіндегі, оның өзінде сол ерекше 

дыбыстарды кирлдегіден өзге етіп таңбалаған сол әріптер арқылы берісек, олар жаңа әліпбиді игеруде көп 

қиналмас еді [5, 95б.]. Осылайша, латын әліпбиіне көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 

жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың 

қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. 
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           Eл егемендігінің ең басты өлшемдерінің бірі – туған тілінің мерейінің үстемдігі. Aнa тілінің құдыреті жайлы 

қаншама ойшылдарымыз, ақын-жазушыларымыз құнды пікірлер қалдырды. Осынау бабаларымыз сөйлеп, 

даналарымыз толғап, аналарымыз әлдилеп өскен қазақ тілінің еліміздің болашағының  көркеюіне зор ықпал етуде. 

Сондықтан білім беру ісінде ғылыммен қатар,  тілді дамытуды, тәрбиені этномәдени құндылықтармен ұштастыра 

білген ел барлық уақытта да ұтады. Ал білімді де тілге бай  тәрбиелі ұрпақтың бойында өз еліне, ұлтына, 

атамекеніне деген отансүйгіштік сезім қалыптасады, ана тілінің ұлылығын дәлелдей түседі. 

        Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. 

Ана тілі - халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын 

бәйтерегі, - деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай елін, жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген 

сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі болуы керек.   

          Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев  «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 

Халқына Жолдауында: “Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды 

ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ 

тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай 

кіру тілі” - деген салиқалы үндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын тілінің маңызы зор.  Ағылшын 

тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға 

шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн 

сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер м ен ұғымдар арқылы батыл ену 

үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек» [1].  
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       Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылғы 5 қазандаға 

халыққа арнаған Жолауында:  2019 жылды Жастар жылы деп жариялаған болатын. Қазақ жастарының  болашағы -

 тілдерді еркін меңгеріп, қазіргі таңда адам қызметінің барлық салаларындағы жаһандану үрдісі орын алған уақытта 

жан-жақты жетілуді басты мақсатқа алып отыру міндет. Сондықтан, кем дегенде үш тілді меңгеру – заман талабына 

айналып отырған қажеттіліктердің бірі [1]. Қазіргі әлем - жаңалықтар мен өзгеше технологиялар, өзгерістер заманы. 

Заманның ендігі тетігі бүгінгі  күнмен тірлік ететін адамды емес, болашақты кеңінен ой елегінен өткізетін тұлғаны, 

келешекті кемел ойлай білетін, дүние өзгерістерінің себеп-салдарын жекелік талғаммен емес, жалпы адамзаттық 

өлшеммен қабылдайтын жандарды қажет етеді. Өйткені, тек бәсекеге қабілетті азаматтар ғана Отанымыздың 

тұрақты дамуына, бәсекеге қабілеттілігіне өз үлесін қоса алады. Көптілді білім - көп мәдениетті, әлемдік тілдерді  

жақсы меңгерген тұлғаны қалыптастырудың өзегі. Сол себептен ақпараттық- комуникативтік құзырлықпен қатар, 

полимәдениеттілік бүгінгі уақытта әлемдік білім беру қоғамдастығының кеңістігін қалыптастыратын білім беру  

құзырлығының басты бағыттарының бірі ретінде анықталды [2,3б.]. 

     Келшекке терең біліммен қадам басып, әлемдік білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз 

қабілетін таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты 

мақсаттардың бірегейі болып отыр. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың кепілі [3,17б.].  

Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі дүние жүзі халықтарының 

тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл еніп жатырған тұста бұл үдерістен қазақ жастары да тыс 

қалмауы керек. Қазақстанда жастарымыздың болашағы үшін әлемдік деңгейдегі зияткерлік мектептер мен 

кәсіптік-техникалық колледждер ашылып, «Болашақ» бағдарламасының негізінде олардың шетелге шығып білім 

алуына жан-жақты жол ашылған.  

     Қopытындылай келгенде, Қазақстанның жастары өз тілін ардақтай отырып, заман талабы тудырып отырған үш 

тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейте түсері 

сөзсіз. Cондықтан мен қазақстандық жастарды әлемдік кеңістікке қанат қағып, шет тіліндерін еркін меңгеріп, жаңа 

бағыттың қозғаушы күшіне айналуға шақырамын.      
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 Жалпы адамның өмірбаянына қарап ақындығының да, азаматтығының да өлшемін іздеу – шартты нәрсе. 

Әсіресе өнердегі өмірбаянның жөні өзгеше. Ақындық – тәңірдің сыйы. Азаматтық – өмірдің сыйы. Бейімделу бір 

басқа. Танылатын – тума талант. Ардақталатын – арда азаматтық. Біз осы екеуіне де лайық екі қазақ бар десек, бірі 

– Мұхтар Шаханов. [1, 101-б.] 

Ол өзі кездескен адамның рухын қалай өзіне қаратып алуға болатынын шебер меңгерген тұлға сияқты. 

Сондай-ақ, халықтың да көңілін өзіне қалай аударудың әдіс-тәсілін өте жетік біледі. Бұл қасиет оның табиғатында 

да бар екені анық, бірақ өзі көп ілесіп жүрген Евгений Евтушенко мен Шыңғыс Айтматовтан да біраз нәрсе 

дарыған тәрізді. Рас, Шаханов оларға қарағанда қарапайымдау, халыққа жақындау. Мәселен, кездесу сайын оның 

аузынан түмпейтін «тж»-лар мен «жепутаттар» соның айғағы. Қашанда халықтың тілін тауып сөйлейтін адамға ол 

да қажет. [3, 78-б.] 

Өйткені қай жерде жүрсек те қазақы ортада Шахановтың әңгімесі үнемі алдымыздан шығып жатады. 

Шындығында, ол Шахановтың өзі емес, Шаханов қозғап жүрген мәселелер десек, нысанаға дәлірек тиетін шығар. 

Тіл, діл, доктрина , кеден және жер-су аттары желтоқсан оқиғасымен қоса ту етіп көтерер тақырыпқа айналғалы 

қашан? 

«Өлең құрау –ақындықтың көп қырының бір түрі, 

     Тек сол үшін оны ардақтау жөнсіздеу һәм күлкілі», деп өзі айтпақшы,  ол бүгінде отты өлеңдерін қып -қызыл 

күреске жығып берді. Айтпақшы бұл күрес қашан және қалай басталып еді? [2, 146-б.] 

     Сексенінші жылдардың орта тұсынан бастап қоғамдық өмірімізде күрделі – өзгерістер белең алғаны мәлім. 

Аласапыран. Астаң-кестең дүние. Оң-солыңды ажыратудың өзі оңай емес. Кімнің кім екені танылатын шақ туды. 

Сын сағат. Әсіресе, Алматыдағы 1986 жылғы  Желтоқсан оқиғасының ащы сабағы, қазақ ұлтына жабылған жала, 

азықсыз жандардың көрген қиянат-қорлығы ұлтжанды азаматтарымыздың жүректеріне жазылмайтын жара салды. 
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Халық перзенті болу ақынға арман ғана емес, асыл парыз екендігін дәлелдеп жату артық. «Туған елім,туған жерім» 

деп әншейіндегі егіліп-төгілудың жөні бір басқа екен де, елдік мұраттарды басын бәйгеге тігіп, биік мінбелерге 

шығып, бүгежектемей, тайсалмай айтып, әділдік іздек екінің бірінің қолынан келмейтін төтен ерлік екендігіне көз 

жеткіздік. [8, 14-б.] 

     Тарихымыздағы ақтаңдақтарды қалпына келтіріп, ұлттық салт-дәстүрлерімізді жаңғырту жолында да 

белсенділік көрсеткен санаулы азаматтардың бірі – М.Шаханов. «Жалын» журналының бас редакторы ретінде 

атқарған жұмыстарын тізбелеп жатпай-ақ қояйық. «Наурыз мерекесінің» қайта жаңғыруында «62 жылдан соң» 

деген өлеңін беташар ретінде оқуға моральдық құқы болғандығын айтсақ та жетіп жатыр. [7, 7-б.] 

      Желтоқсан көтерілісінің жүгін әлі күнге дейін арқалап келеді. Желтоқсан десе – Мұхтар Шаханов, Мұхтар 

Шаханов десе – Желтоқсан көтерілісі бірден ойға сарт ете түседі. 

«Желтоқсан алауы» үзіндісінде өсиетші рөлін автордың өзі атқарады.        Ойын орамды, образды тілмен 

көмкереді.  

Сәл аялдап тағзым етпей бұл алаңнан өтпеңдер... 

Желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпең бел, 

Бұл жер, қалқам, асқан рух жаратылыс өткен жер, 

Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. 

Ақын 1986 жылғы жастардың Желтоқсан көтерілісінің суретін айнытпай келтірген. Қызыл империя аталатын 

алпауыттың жағасына жармасқан көзсіз ерлік ұлт рухын күндей күркіреткені, намыс отын лаулатқаны мәлім. 

Өлеңнің айтыскерлік қасиеті күшті: желтоқсан «жалаңаяқтары» деп кемсітетіндердің «қауқар, қары жоқ» кейсіздігі 

уытты ысқақ тілмен әжуа етілген. [4, 282-б.] 

      Желтоқсан оқиғасының ащы ақиқаты жөнінде Мұхтар Шаханов «Қайсар ұрпақтың көз жасы» атты кітап 

жазды. М.Әуезовтің музей-үйінде өтіп тұратын дәстүрлі Халық университетінің бір сабағы осы тақырыпқа 

арналды. Кітаптан үзінделер «Жас Алаш» газетінде жарияланды. Бұл – өмірдің өзі жаздырған шығарма. 

       Шаханов Халықтың жүрегін ақындығымен-ақ жаулай білді. 

«Мықтылардың күйін шертіп өтер күн 

Заман терек адам соның бұтағы. 

Мен туғанда досым сенің, әкеңнің 

Жазылыпты Абай жайлы кітабы. 

Менің әкем соны оқып, ұзақ түндер отырыпты оңаша. 

Бір биікпен таныстым деп тамаша. 

Шаттаныпты балаша. 

Ашып тастап аспанын, 

Жинап барлық достары мен  қастарын. 

Ниетімді құптар деп, 

Бұл есімде ерекше бір құт бар деп, 

Мына мендей перзентіне сол күні 

Ат қойыпты Мұхтар деп», -  жырлапты, «Мені неге Мұхтар қойған?» деген өлеңінде. [8, 96-б.] 

Шахановтың тіл мәселесіне келгенде тілін тұрып айтатынын да көзі қарақты оқырман жақсы біледі. 

Шахановтың беделі «өркениетті» оппозициядан әлдеқайда биік. Өзі жиі айта беретін жеті жүз жазушының ішінде  

билікке сөзін жеткізе алатын да жалғыз өзі болып қалды. Гуманист ақын қанша қарсылықты тұлға болғанымен, 

агресивті әрекеткен жан-тәнімен қарсы. Бұл тұрғыда оның қарсылығы «ақындық қарсылық» екенін түсінетін кез 

жеткен сияқты. 

 Көшпелілер өркениетін дүниеге әкелген, оны мыңдаған жылдарға жалғаған, сол ұлы өркениеттің соңғы тұяғы 

– қазақ кімдерді дүниеге әкелмеді: арын қорғаған арыстарды да, қу құлқынның құлы болған жасықтарды да 

дүниеге әкелді. Бұрын жасықтардан арыстар көп болса, жаңа заманымызда арыстардан жасықтар көбейген сияқты. 

Дегенмен санаулы болса да малдың емес, елдің қамын жеп жүрген азаматтар бар. Соның ішіндегі бірегейі, 

қазақтың біртуар ұлы – Мұхтар Шаханов. Біз Мұхтар ағаның ғажап шығармашылығынан басқа өзіміз байқаған екі 

қасиеті жөнінде айтқымыз келіп отыр. Ол – ұлы Азаматтығы және ерекше Тазалығы. Мұхтар Шахановтың ылғи 

айтатын ұраны, өмірінің мәні мен мұраты – туған халқының тілі мен ділі. Ұлт тұғырлы болуы үшін оның діңгегі 

болар алапат қуат болуы қажет. Ал ол алапат қуатты туғызатын сиқырлы күш қайдан келеді десек, 

 Шахановша айтқанда, сырттан емес, іштен, ұлттың өзінен шығады. Ұлттын тілі мен Ділінен асқақ та өршіл 

Рух болып дүниеге келеді де, ұлттың жанына айналды. Ұлттық рух болмаған жерде ұлттың жаны да, алапат қуаты 

да болмайды. [3, 118 б.] 

      Бірнеше өлең кітаптарының және халық арасында кең тараған бірқатар әндердің авторы. Балладалары мен 

поэмалары дүние жүзі халықтарының 20-дан астам тілдеріне аударылған. «Махаббат заңы», «Сенім патшалығы», 

«Сократты еске алу түні» атты драмалары республикамызда және шетел театрларында қойылған. Ш.Айтматовпен 

бірге жазған «Құз басындағы аңшының зары» атты эссе кітабы мен «Сократты еске алу түні» атты драмасы 

көптеген тілдерге аударылды. «Шыңғыс ханның пенделік құпиясы» драмалық туындысы негізінде Украинаның 

Довженко атындағы киностудиясы екі сериялы телефильм шығарды. 

      Мұхтар Шахановтың поэзиясының арқауы ана тілі тағдыры, халқының тағдыры. Ақынның:  

«Тарихын тұр санаңа өткел тастап,  

Өз тілінде ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен бастап,  
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Бүкіл баба рухымен байланысың кесілер.  

Тағдырыңнан ата ғасыр шамын солай өшірер.  

Қатенді әбжіл түзетпесең, толыққанды жоқ тірлік.  

Біз бабалар сүйегіне, сеніміне бақ құрдық,  

Бақ құрдық та ұлтсыздық кеңістікке ат бұрдық.  

Өз тіліңді жерсінбеудің,  

Өз анаңды менсінбеудің,  

Арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық?  

Ол — рухани мүгедектік әрі ұлттық сатқындық», — деген тұжырымдамасын 20-ға тарта елдердің алдыңғы 

қатарлы гуманистері қолдаған. М. Шахановтың сөзімен айтсақ: «Өйткені қай елде болса да, ана тілін сыйламау — 

туған анасының жүрегіне тебумен бірдей». 2006 жылы ақынның «Тілсіздендіру анатомиясын» атты кітабы жарық 

көрді. Бұл жинаққа тіл, ұлттық рух, космополиттік ағым төңірегіндегі жазылған бірнеше эссе -поэмалары енген. [9, 

5-б].Әдебиет – шынайы өмірдің мөрі, онда таңбасы қаз-қалпында қалады. Шаханов – бүгінгі әлемдік өркениет 

тағылымдарын пайымдауға өзінің қайталанбас қолтаңбасын қалдырған сан қырлы талантты философ -ақын. 

Мұхтар Шаханов – ХХІ ғасырдың әйгілі рухани реформаторы.  

Мұхтар – бар болмысымен қазақтың ұлттық философ-ақыны. Демек, оның поэзиясы да өз ұлтының эпосы – 

ауыз әдебиеті секілді – мәңгілікке тереңге бой тартады. 
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ЛЕБІЗДІК ТІЛДІК ҚАТЫНАС 

А.Көшкінбай 

 

        Орыс халқы өздерінің әзіл-шыны аралас бір  мақалында әйел адам құлағымен сүйеді дейді. Меніңше, біздің 

баршамыз құлағымызбен сүйеміз. Жақсы лебіз кімге жақпас дейсің. Енді түсіндіре кетейін. Сөзіңе  біреу езуі 

құлағына жетіп күліп жатса, жылы шыраймен жымиса онда сөздің тыңдаушысын сипағаны ал қабақ түйіп тыржия 

қалса тырнағаны деп түйсінген жөн. Бұл қалай сонда? Сөз дыбыс бола тұрып қалай тырнайды, қалай сипамақшы? 

Жауабы:  Сөз айтушының көмейінен шыққан бойда мойнына бір ұғымның жүгін артып немесе  сөйлем болып 

ойдың салмағын көтеріп материялданады. Яғни заттанады да дыбыстық дене болып басқа денеге жанасып қарсы 

әрекет туғызады. Абайша айтқанда, құлақтан кіріп бойды алады.  Бұл моно теориямыз бізге тілдегі сөздердің 

қоғамға , жеке адамға әсерін айқындап бере отырып, әңгімемізді тілдік қатынастарға тірейді. 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр аралығындағы тілдің пайда болуы мен шығуы туралы мәселеде Жан Жак Руссо 

өзінің «Эмоциональды теориясын» ұсынды. Оны одағай теориясы деп те атап кетті. Одағай теориясы бойынша  әр 

түрлі эмоцияны білдіретін еріксіз шығарылған дыбыстар заттардың атауларына айналып келе -келе тіл пайда 

болған делінді. Өз кезегінде бұл пікірлі орыс лингвисті Д.Кудрявский де қолдаған болатын. Уақыт өте аталмыш 

көзқарастың қателігі дәлелденсе де ол құнды болып қала берді. Өйткені бұл пікірді жақтаушылар тілдің 

экспресивтік қызметінің қуатын жұртшылыққа паш еткен болатын. Демек қиыс кетсе де шындықтың бір бөлігінен 

ажырамағаны ғой. Біздің айтпағымыз да осы бөлік.  

Жоғарыда әңгімеміздің ауаны тілдік қатынас дегенбіз. Тілдік қатынас -сөйлеу тілі  арқылы ұғынысу, 

түсінісу дегенді нақтылай келіп жай ғана қарым - қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен қоғамның дамуы 

үшін ең қажетті қоғамдық – әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың пікір алысуы, адамдық 

қатынастың түп қазығы дегенді білдіреді. Тілдік қатынастың негізін ақпарат құрайды. Ол баяншы және 

қабылдаушы арқылы іске асады. Ендеше біз де сөздің яки лебіздің әсерлілік пен көңіл күйлік қасиетін осы 

тұрғыдан қарастырамыз. Алдымен ескере кететін жағдай сөйлеу сәтіне қарай баяншы да қабылдаушыға не 

қабылдаушы да баяншыға ауысып отыра береді. Оған қарапайым  мысал: 

- Әңгіме жазады дейді ғой сені? ( Баяншы )  

- Оны кім айтты сізге? ( Қабылдаушыдан баяншыға айналу )   

- Қомшабай. ( Баяншыдан қабылдаушыға айналу ) 

- Жазған емеспін. ( Қабылдаушы )  
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Қалихан Ысқақ «Қоңыр күз еді» 

Ахмет Байтұрсыновтың  атақты « Әдебиет танытқыш » еңбегіне сүйене отырып айтар болсақ баяншыдан  

қабылдаушыға бағытталған сөздер де  жалаң көсе лебіз және көрнекті  лебіз болып бөлінеді. Жалаң лебіздің негізгі 

мақсаты ұғындыру, неғұрлым түсінікті жеткізу болса, көрнекті лебіздің мақсаты сезіндіру, көңілге әсем әсер ету. 

Осыған орай алдыңғысын қара сөз жүйесі кейінгісін дарынды сөз жүйесі дейміз. Қай жүйені алсақта әрбірінің  

қарым –қатынастағы белгілі бір әсері болары анық. Ұлттық таным негізінген алып қарайтын болсақ бұл белгілерді 

халықтың тұрмыс-салт жырларынан, халық фольклорынан көре аламыз. Оларды мына ретпен  жіктеп талдағанды 

жөн деп білдік. 

1) Адам өміріндегі әр түрлі жағдайлар: қуаныш, қайғы, қорқыныш  т.б.  

2) Өтініш білдірудегі сөз оралымдары мен рұқсат еткендегі қолданылатын сөздер. 

3) Шақыру сөздері мен қаратпа сөздер. 

4) Адамдар арасын жақындастыра түсетін шынайы мадақ сөздері.                  

Қоғам өмірінде болған әр түрлі тарихи не жеке адам басынан кешкен жағдаяттар тап сол  уақытта немесе 

кейіндеп оның лексикондық бірліктерінен орын алып отырады. Барша түркі жұртына ортақ бөріден тарағанбыз 

деген түсінікте өз дәуіріндегі аса маңызды оқиғаның санадағы жаңғыры, - дейді әдебиетші Әмірхан Балқыбек 

ағамыз. Бірақ айтпағымыз ол емес. Десекте сол секілді оқиға болғанына  ұзақ уақыт өтпей жатып -ақ саналы адам 

баласы өз көңіл желкенінің бағытына қарай оны сол бойда сөз арқылы білдіріп отырған. Мысалы  Сүйінші! 

Сүйінші! деп келген адамның жақсы лебіз білдірмек екенін, өз қуанышымен жұртты да қуантпақ болғанын одан 

бөлек  Ой, Бауырымдап үйге жүгіре кірген адамның суық хабарды естірте келгенін бірден түсінеміз. Халқымыздың 

дәстүріндегі сандаған жоқтау, көңіл-айту, сауын айту, жарапазан, тойбастар т.б  сөздер осындай экспресивтік 

мәндегі  лебіздерге толы. Ерекшелігі осы лебіздердің  бәрі де жай айтыла салмай   соңынан салмақты ой тастап 

әсте төбеден түскендей емес мақтамен бауыздағандай  етіп қиындыққа шыдауға, қуанышта шүкірлікке шақырады. 

Уа, Алатаудай Ақшадан асып тудың Бөгембай! - деп басталатын Үмбетейдің естірту өлеңі сөзімізге дәлел. 

Келесі  өтініш білдірудегі сөз орамдары мен рұхсат берудегі сөздер дегеніміз анықтама бермей -ақ өзді 

өзінен түсінікті шығар. Бұларды менімше екіге бөлік қарастырғанымыз дұрыс. Біріншісі заманның өзгеруімен 

өндірістің дамуына байланысты келе – келе пайда болған лебіздік бірліктер. Оған: мүмкін болса,  рұқсат етсеңіз, 

реті келсе, қабыл алсаңыз т.б  жатады. Екіншісіне дала заңының болмысына сай: сауға, қолқа салу, дат тақсыр т.б. 

Өтініш пен рұхсат берудегі лебіздер қуаныш, қайғыда қолданылатын лебіздерден анғұрлым жүйелі, алдын ала 

ретке келтіріліп айтылады. Және де болмысында салқын қандылықты сақтап отырып көңіл толқынысын сыртқа 

көп ретте білдірмейді.  

Үшінші шақыру лебіздері мен қаратпа сөздер өз кезегінде алдыңғы екеуіне қарағанда кіші шеңберлі болып 

келеді. Шақыру лебіздерінің көптеп пайда болуына жазба тілдің өркендеуі себеп. Қазірде ашық хат , жолдама 

түрінде  кездеседі. Ал енді  қаратпа сөздер қатарына мейліше жылы шырай білдірген , жақындық қатынас 

танытатын Әбеке, Бәке  т.б. сөздер жатады. 

Төртінші әрі соңғы лебіздер қатарына шынайы мадақ сөздер кіреді.  Бұл  адамдар арасын жақындастыра 

түсетін, әрі олардың бір – біріне ықыласын танытатын лебізді бірліктер жиынтығы. Шынайы мадақ сөздер 

жалғандықтан  ада, бұрмалаусыз ақ ниеттен туса ғана сүйкімді. Өзге елдердің комплимент дегені де осыған саяды. 

Ана тіліміздегі көз тимесін, тфә-тфә, ұқсамасаң тумағыр, баталы ұл сендей – ақ болсын деген лебіздерде адал 

көңілдің сүйсінуінен туған. 

Шолып өткеніміздей сөйлеу тіліндегі лебіздер сарыны айтып, айқыштап жатпасақта өмір  тіршілігіміздің әр 

қырында кездесіп, қолданылып отырады. Сондықтанда сөйлеу лебізбен, лебіз сөйлеумен егіз  ұғым. Лебіздер тобы 

айтушының мақсатына қарай қуаныш белгісі кекетумен қайғылы естілуі әбден мүмкін. Әрі жыныстық айырымға 

да байланысты ерге тән және әйел адамға тән лебіздік белгілер боп жіктеледі. Бір сөйлеуде бірнеше лебіздер қабат, 

қатар кездесуіде әбден ықтимал. Адам мен қоғам арасындағы кез келген қарым-қатынас лебізсіз болмақ емес. 

Мүмкін осы тұрғыдан алған да Жан Жак Руссоның пікірі дұрыс та шығар....     

  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Зат есім сөз мағынасын өзгертетін жұрнақтарға өте бай. Лексикалық мағынаны өзгертетін зат есімнің 

сөзжасамдық жұрнақтарының мағынасын түрлі-түрлі, оларды түгел көрсету мүмкін емес. Мұнда солардың ішінен 

ірілерін жинақтап, 16 мағыналық түрі беріледі. Олар: 

1) Мамандық мәнді жұрнақтар 

2) Орын-жай мәнді жұрнақтар 

3) Лауазым атаулары мәнді жұрнақтар  

4) Салт-дәстүр мәнді жұрнақтар 

5) Кісі аттарын жасайтын жұрнақтар 

6) Туыстық атаулар жасайтын жұрнақтар  

7) Тағам атауларын жасайтын жұрнақтар  

8) Дене мүшелері атауларын жасайтын жұрнақтар  

9) Мезгіл атауларын жасайтын жұрнақтар  

    10)Дерексіз мәнді зат атауларын жасайтын жұрнақтар  

    11)Қарым-қатынас атауларын жасайтын жұрнақтар       

    12)Аспаптар атауларын жасайтын жұрнақтар  

13 )Үй бұйымдарының атауларын жасайтын жұрнақтар  

     14)Ауру атауларын жасайтын жұрнақтар  

15)Әлеуметтік атауларды жасайтын жұрнақтар  

16)Кәсіби атауларды жасайтын жұрнақтар. 

Кәсіп, мамандық мәнді сөз жасау тілде қай заманнан бері бар. Қазір тіліміздегі мамандық мәнді жұрнақтар:  -

шы/-ші,-кер/-гер,-паз,-пан,-лық/лік. Бұл жұрнақтар мамандық атауын жасап,белгілі бір кәсіппен шұғылданатын 

адамды білдіреді.Мысалы, Әнші Бибігүл- халықтың сүйіктісі.  Дәрігер-адам денсаулығының сақшысы. Аспаз болу 

оңай іс емес. Бұл жұрнақтардың бәрі қазір қазақ тілде бірдей қызмет атқармайды. Қазір –кер,-гер жұрнағын 

мамандық мәнді өнімді жұрнақтар қатарында атауға болады  

Орын-жай мәнді  және лаузым мәнді жұрнақтар да бар олардың кейбірі өнімді, кейбірі өнімсіз екені 

анықталды. 

Кісі есімдерінде жиі кездесетін біраз жұрнақтар бар. Олар: -зада,-қан,-бай,-бек,-кеш,-ғали. 

-зада,зат . Мысалы, Гүлзада, Бекзада, Асылзада, Шайзада, Айзада, Бекзат, Пәкизат, Асылзат, Ғизат, 

Хакімзада,Ләззат т.б. 

-қан жұрнағы ер адамдар есімінде жиі қолданылады.Мысалы, Асылқан, Әлімқан, Жомартқан, Базарқан,Әсемқан, 

Жұмақан, Ғалымқан, Дәулетқан. 

-жан секілді жұрнақтар әйел есіміне де, ерлер есіміне де жалғана береді.  Ол өзінің лексикалық мағынасынан 

айырылған. Мысалы, Гүлжан, Айжан, Балжан, Күмісжан, Айтжан, Бақытжан, Қыдыржан, Ержан, Қабижан, 

Қасымжан, Маусымжан, Мейіржан, Нұржан. 

 -лық,/-лік,-дық/-дік,-тық/ -тік секілді салт-дәстүрге қатысты атаулар жасайтын жұрнақтар да бар. 

құдалық, базарлық, қалыңдық, әмеңгерлік, күнәлілік, түстік, бақастық, дұғалық. Мысалы, Қалыңдығы кім екен? 

(Қ.Жұмаділов). 

-ын: ұрын бару. Мысалы, Абай қалыңдығына ұрын баруға дайындалды ( М.Әуезов). 

-лық/-лік, -дық/-дік, -тық/-тік,-дас/-тас, -шар,-ғи,-ре тәрізді туыстық атаулар жасайтын жұрнақтар.Мысалы:ағалық, 

жиендік, туыстық, құдалық, өгейлік, аталық, інілік, аналық, әкелік, қарындас,бауырлас, туыстас,қандас, ағайындас, 

аталас, рулас, көңілдес, қоныстас, көршілес, майдандас, сыйлас, табақтас,теңдес, пікірлес т.б. 

-дық/лық секілді салт-дәстүрге қатысты атаулар жасайтын жұрнақтар. 

Мысалы, Қалыңдығы кім екен? (Қ.Жұмаділов). 

-ын: ұрын бару. Мысалы, Абай қалыңдығына ұрын баруға дайындалды ( М.Әуезов). 

Туыстық атаулар жасайтын жұрнақтар. 

-лық/-лік, -дық/-дік, -тық/-тік: ағалық, жиендік, туыстық, құдалық, өгейлік, аталық, інілік, аналық, әкелік. 

-дас/-тас: қарындас,бауырлас, туыстас,қандас, ағайындас, аталас, рулас, көңілдес, қоныстас, көршілес, майдандас, 

сыйлас, табақтас,теңдес, пікірлес т.б. Бұл туынды түбір зат есімдер ортақ мәнді жақындықты білдіреді. 

-шар: жиеншар. 

-ғи: құдағи. 

-ре: немере, шөбере. 

Тағам атауларын жасайтын жұрнақтар:тұздық, уыздық, қымыздық, түстік, майлық,саумалдық, сорпалық, 

сыбағалық, төстік. Мысалы, Уыздыққа тоймаған баладай. 

-не: сірне: Мысалы, Сірне жасау әркімнің қолынан келмейді. (І.Жансүгіров) 

-шік: ірімшік. 

-ма/-ме: сүзбе, көмбе, шыжғырма, салма, кеспе, жарма, үзбе, езбе, қоспа, жайма, сорпа т.б. 

-мал: ашымал, саумал. 

-сақ: бауырсақ. 

 -тық, -лық,-дік, -шік,-шақ,-қа,-ға-ын, -ше,-тақ,-шек секілді дене мүшелері атауларын жасайтын жұрнақтар бар. 

Мезгіл атауларын жасайын жұрнақ.  

-лық/-лік, -дық/-дік, -тық/-тік: апталық, күздік, айлық, жетілік,жылдық, қыстық т.б. 

-дай/-дей,-тай: жаздай, күздей, қыстай. 
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-м: көктем. 

Мысалы,  

Жамандықты көп қуған 

Бір пәлеге жолығар. 

Жақсылықты көп қуған 

Бақ,дәулетке молығар ( Қазақ мақал-мәтелдерінің Алтын кітабы). 

Қарым-қатынас атауларын жасайтын жұрнақ 

-дас / дес, -тас/-тес, -лас/-лес: замандас, жолдас, отандас, әріптес, табақтас, қылмыстық, мұңдас, ниеттес ,пікірлес, 

туыстас, тұқымдас, елдес, жерлес. Мысалы, Заманымыз бір сыйлы замандасым, сенен жасыратын сыр жоқ 

(С.Мәуленов). 

Ән-күй аспаптарын жасайтын жұрнақтар  

-ген: сазген, жетіген. Мысалы, Жетіген- қазақ халқының көп ішекті шертпелі аспабы. 

-ғы: сыбызғы. 

-ыз: қобыз. 

Үй бұйымдарының атауларын жасайтын жұрнақтар  

-лық,-лік: түндік, жастық, туырлық, табалдырық, майлық,сулық. 

-шық/-шік: көпшік. 

-ша/-ше: көрпеше, сандықша, маңдайша, алаша. 

-мақ: сырмақ. 

-тек: бөстек, тостақ. 

-нек: шәйнек.  

Құрал-сайман атауларын жасайтын жұрнақтар  

-ман: сайман 

-па: таспа,шаппа. 

-пан: қақпан. 

-ғы: жоңғы. 

Әлеуметтік атауларды жасайтын жұрнақтар 

-шы/ші: басшы,хатшы, көмекші, жетекші. 

-лық/-лік: басшылық, бастық, кекшілік, үстемдік, жетістік, әділдік, билік, парақорлық, қауымдастық, 

азаматтық,жеңілдік, егемендік, кепілдік, тұрақсыздық, лаңкестік, заңдылық. 

-дық/-дік, -шылық, - шілік  тәрізді кәсіби атаулар жасайтын жұрнақтар да бар.Мысалы : қауындық, жусандық, 

мақталық, өсімдік, күріштік, жүгерілік, дәрігерлік, айтыскерлік, техникалық, егіншілік, шаруашылық, 

балықшылық, молшылық, оқытушылық, әкімшілік, әншілік, бишілік, күйшілік. 

Зат есім жасайтын жұрнақтардың мағыналық түрлері сан алуан, олар түрлі мағыналық топтарға бөлініп, 

деректі және дерексіз зат атауларын жасап тұр.Аталған жұрнақтардың кейбірі өнімді, кейбірі өнімсіз болғанмен, 

бір қызығы олар уақыт өтуімен өнімділік сиптқа иеленгендері болды. 

  

Пайдаланған әдебиеттер: 
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АБАЙ МЕН ӘРІП ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Дәрмен А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті тарихында қазақтан шыққан білімдар, 

сауатты ақындардың аса көрнектілерінің бірі- Әріп Тәңірбергенов. Әріп Тәңірбергенов Семей облысы, қазіргі 

Жарма ауданында (бұрынғы Қандығатай болысы) 1856 жылы дүниеге келген. Әріптің шын аты– Мұхаммедғарып. 

Руы Найман, Найман ішінде Сыбан. Әріптің әкесі Әлі Тәңірбергенов шаруа баққан кедей, момын кісі екен де, 

анасы Аяжан қазақтың қара сөзін сапырған саңлақ әрі тура мінезді, алмас тілді жан болыпты. Әріптің ата-бабалары 

тарихта белгілі, тұқым қуалаған би әрі ақын болған. Әріп бал құрақтай кезінде мұсылманша медреседе діни білім 

алып, сонансоң Семей қаласында миссионерлік мектепті тәмамдайды. Мұсылманша хат танып,орысша сауатын 

ашқан Әріп оқу-білімге ерекше құныға түседі. Өз бетінше ізденуден жалықпайды. Мұсылманша, орысша 

кітаптарды көп оқиды [5,28.]Өлеңге де осы кезден үйір бола бастайды. Орыс, қытай, араб, парсы тілдерін тиянақты 

меңгереді. Әріп орысша бастауыш мектепті бітіргеннен кейін, біраз жыл ауылда мұғалім болады да, жиырма үш 

жасында Семейдегі училищеге түсіп, оқуын қайта жалғастырады. Семейде оқып жүрген жылдарында халық ауыз 

әдебиетінің қайнарынан мол сусындап, батыс-шығыс әдебиетінің классиктерімен жете танысақан. Әріптің ең 
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алғаш Абайды көріп-біліп, ұлы ұстаз ретінде таныған уақыты, оның Семей училищесінде оқып жүрген жылдары 

болатын.Әріптің алғашқы ақындық қадамында жазғандары не болмаса қолма-қол суырып айтқандары әзіл-қалжың, 

айтыс, жастық, махаббат тақырыбындағы өлеңдері болып келеді. Әріп Тәңірбергенов шығармаларындағы ғылым -

білім, тәлім-тәрбие мәселесі ақын мұрасының ең көрнекті де, көлемді жақтарының бірінен саналады. Бұл мәселені 

де Ыбырай Алтынсарин, Абай сияқты ұлы ағартушылар ХІХ ғасырдың екінші жартысында көтерген еді. Әріптің 

ұстаздық қызметі оның ақындақ өнерімен тығыз байланысты. Әрине, Абай өлеңдерімен тең дәрежеде деп айтуға 

келмес, бірақ Әріп – Абайдың тағылымдық поэзиясын жаңғырта жалғастырушы[ 8,36.] 

Әріп – Абай мектебінің түлегі. Ұлы Абайдың өнерпаздық дәстүрлерінен тағылым алған, жай отындай 

жарқылдаған өлең сөздің өрен жүйрігі. Бәрінен Абай сөзі артығырақ, сыры көп, сырты сұлу, тым бағалы [7,58 ]деуі 

бұған дәлел. Оның сынына түсіп, шығармашылық жаттығудан өтеді. Абайша еңбек етіп, өмір сүруді өзінің бірден -

бір мақсаты санайды. Дүниеге көзқарасы да Абай ықпалымен қалыптасады. Әріп ең алдымен тіл мәселесіне көңіл 

бөліп,зер салып ізденеді. Өзінің табиғи қабілітінің арқасында төрт халықтың тілін біліп, сол тілдерде жазылған 

кітаптарды емін-еркін оқитын болған [7,43.] Ақын өзінің Тоқтағанда деп аталатын өлеңінде: 

Ғылымға жас күнімнен еттім талип, 

Талпынып төрт лұғаттан тағлім алып, 

Бір мен емес, әркімнен өткен өмір, 

Қарасам жан-жағыма назар салып, - дейді. 

Әріп қолына қалам алған күннен бастап Абайдан көз жазбаған. Абай дәстүрін бойына жастай сіңірген, аса ірі 

ақындардың бірі. Әрқашан Абайға ұқсауға талпынып, елдің мұңын-мұңдап, жоғын жоқтаған, Абай ағасынша екі 

жаққа бірдей үңіліп батыс-шығыс әдебиетінің үлгілерін көп үйренген. 

Әріптің Абай рухын бойына сіңіргені соншалық, оның кез келген өлеңінен Абайүлгісінің  лебі есіп тұрады. 

Сөз арасын бөтен сөзбен былғамай, Абайша өрнек салуға, Абайша ой толғауға жасынан машықтанғандығы оның 

әр шығармасынан тайға таңба басқандай байқалады. Тіпті тырнақалды туындыларының өзі тікелей Абай әсерімен 

жазылғандығын көреміз. Абай жастық шағында жазған Әлифби өлеңіне еліктеп Әріп те Әліфби атты өлең жазған 

[8,93. ]Абай арабтың  әрбір әрпіне бір-бір өлең жолын арнап жазса, Әріп арабтың жиырма тоғыз әрпіне жиырма 

тоғыз шумақ өлең жазады. 

Абай өзінің Әлифби (1864)өлеңін: 

Я, ярым қалай болар жауап сөзің, 

Мәт-қасың, тәштит-кірпік, сәкін-көзің, 

Үтір мен асты-үстілі жазу да бар, 

Болуға асты-үстілі көнсең өзің! – 

десе, Әріп те өз өлеңін дәл осы Абай үлгісімен жазып, Абайша аяқтайды: 

Қасың – мәт, ернің - әмза, сәкін – көзің, 

Үтірдей бармағыңыз, шәрбәт сөзің. 

Тәштит пен Таһиғаңды таба алмадым, 

Тыныстай кез келесің қайдан өзің, -дейді. 

Ақынның қолжазбалары бізге жеткен жоқ, бірақ Әріптің ақындық сапары ерте басталады. Оның шығармаларының 

тақырыбы да сан алуан. Ақынның шығармалары өзінің ой-өрісінің, өз басынан өткізген өмір белестеріндегі 

көзқарастарының көлемін айқын көрсетіп отырады. Әріп ақынның шығармаларынан Шығыс поэзиясының хош иісі 

аңқып тұрады. Бұған қоса орыстың ұлы ақыныА. С.Пушкиннің Евгений Онегин романынан үзінділер аударады. 

Әріп Тәңірбергенұлы М. Ю. Лермонтовты көзді туған данышпанға теңеген [8,39.] Абайдың ақындық ортасы, 

мектебі, дәстүрі жөнінде ой өрбіткен білгір абайтанушы М. Әуезов Әріп ақындығының сыр -сипатын төмендегіше 

түсіндіреді: Бұл ақынның да сан өлеңдерінде Абай аты аталып, үлгі-өнеге осыдан тарап отыратын. Әсіресе, Әріп 

жазған өлеңдердің көп мазмұны – ғылым туралы, еңбек туралы, әйел халі туралы және әсіресе жуан-содырлар 

туралы жазылған сыншыл, сатиралық шығармалардан тұрады. Осындай мұраларының бәрінде де Әріп Абайға аса 

жақын келіп, ой-сана жағынан да, шеберлік, стиль, үлгі жағынан да ұлы ақынның реалистік дәстүріне иық сүйеп 

отыратындығын сездіреді [4,56.] 

Әріп Тәңірбергенов – ақындық арнадан асқан данышпандық әлемге жақын тұлға. Қазақ әдебиетіндегі 

реалистік әдеби дәстүрдің басында ұлы ақын Абай тұрды. Бұл заңды да. Өйіткені өз дәуірінің рухани жүгін 

арқалау міндеті Абай сынды алып тұлғалардың ғана қолынан келер іс еді. Ол өзінің сан қырлы шығармашылығы 

арқылы қазақ әдебиетінде бүтіндей жаңа дәстүр, әдеби мектеп қалыптастырды. Ұлттық әдебиеттің бұдан кейінгі 

даму процесін тікелей осы дәстүрдің заңды жалғасы деп білеміз. “Абайдың өзі тікелей араласып, творчестволық 

байланыста болған әдеби орта жайлы шындық өз қалпында  көрсетілмейінше, ұлы ақын бойындағы ақындық 

өнердің шешек атып гүлдену процесін көрсетудің өзі екі талай болар еді”, – деген филология ғылымының докторы 

М. Мырзахметовтың пікірі  ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыстың беріктігін аңғартады.Әріптің 1890 

жылдардан былайғы негізгі өлеңдері нағыз сыншыл-реализм бағытында жазылады. Халықты қанаушыларды 

әшкерелеп жырласа, еңбек елін  дәріптеп жырлайды. Әріп ақынның реализмі – Абай реализмінің заңды 

жалғасы.Жалпы алғанда, Абайдың тікелей тәрбиесін көрген шәкірт Әріп өлеңдерін дүниеге әкелу барысында қазақ 

әдебиетінің тарихында өзіндік орны бар көрнекті ақын дәрежесіне көтерілді. Ә. Тәңірбергенов шығармашылығына 

көз жүгірітсек, Абай өлеңдерімен астасып жатқанын байқаймыз. Әріп Ғылым туралы өлеңін жазды. Бұл өлеңінде 

өнер-білімді жалпы мадақтап, ғылымның пайдасын айтып, құрғақ насихаттамайды. Өз өлеңінде өмір шындығына 
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сай жаңадан образ тауып, ғылымның қазақ халқының тағдырына қаншалықты қажет екенін әрі әсерлі, әрі ұғымды, 

нанымды,әрікөркем суреттеп жырлайды. 

Мысалы: 

Дүние – теңіз, ғылым – кеме, 

Кемесіз терең суға түсем деме. 

Толқыны тауға ұқсаған мына заман 

Сезе ме мұны даңғой жаһил неме,- 

деп ақын халықтың ой-санасын оятуға, әсіресе, ғылымды меңгеруге үндейді. 

Ол дүниені теңізге ұқсатады, ғылымды сол теңіздің айдынында, әлемнің 

шартарабына еркін саяхаттайтын қылаудай міні жоқ кемеге балайды.Теңіздің  

тереңдігі мен құшағының қисапсыз құпиясына жыртықсыз, саңлаусыз,сенімде кеме арқылы жүзіп қанығасың, 

жарылқанасың деген сындарлы пікір қозғайды. 

Әріп Тәңірбергеновтің әдеби мұрасы өте бай.Оның шығармашылығы жанры жағынан әртүрлі .Ол поэзия 

,аударма саласында жұмыс істейді.Ә.Тәңірбергенов Қазан төңкерісіне дейін ағартушы -демократ ақын ретінде 

қалыптасты.Идеялық мақсаты жағынан   демократтық-xалықтық,гуманистік -ағартушылық бағытты ұстанды . 

«Ғалымды іздеп,дүниені көздеп ,екі жаққа үңілдім»,деген Абай мектебінен тағылым алған ,оның жолын 

жалғастырған Әріп те екі  жаққа бірдей назар салған. 

Абайдың әдеби мектебінен тәлім алған Әріп ұлы ұстазының қазақ xалқын әлемдік  мәдениет үлгілерімен 

таныстыру бағытындағы қызметін жемісті жалғастырды.Әріп ақынның лирикалық қаһарманы да Абай 

кейіпкерлеріне ұқсас .Оның басына қуаныш пен күйініш те ,үміт күдік те өтеді.Кей сәттерде мұңға  

беріледі.Бірақ,бұл құрғақ пессимизм  емес. Абай бастаған реалистік әдебиетке тек шыншылдық ,суреткерлік 

қасиетті бұл шығарманың бойына мол сіңірген.Абай өлеңдерінде бейнеленетін табиғаттың әсем көркі,ауыл мен 

даланың күнделікті қам-қарекеті романды көркем  өрнекпен зерлеген.Әріптің прозалық шығармаларында осы  

тәрізді  айқын бояу ,айшықты суреттермен қатар ,терең  философия ,xалық  даңғылы,тариx  тағылымы  қоса өріліп 

жатады. 

 Әріп Тәңірбергенұлы   тек қана қазақ xалқының ғана мүддесін ғана ойлап қоймаған .Ол бүкіл  адамзат 

атаулының игілігі үшін қызмет еткен .Оның барлық шығармаларындағы көтерген мәселесі адамзаттың ар жолында 

таймауы .Оның шығармаларының құндылығы да осында .Әріп Тәңірбергенұдының шығармашылығы сонысымен 

де мәнді және мәңгі деуімізге әбден болады. 
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СӨЗ ӨНЕРІН ТІЛТАНЫМДЫҚ ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

(Ж.Нәжімеденов өлеңдері бойынша) 

 

А.Нұрманова, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік  

университетінің магистранты 

 

Көркем шығарманың тілін зерттеу – сөз өнерінің тілін зерттеу арқылы сөз өнерінің көркемдік, қоғамдық 

құндылығын айқындауға өзіндік үлесін қосатын ғылыми еңбек. Немесе сөз өнерін көпшілікке ұғынықты тілмен 

түсіндіруді өз міндетіне алатын «тәпсір» қызметі. Өйткені, ұлтқа мәңгі қызмет ететін өнердің өрелі ой пікірін 

түсіну үшін де өрелі ой керек. Ол болмаған жерде асыл өнердің құны түсіп, сөз қадірінің кетіп қалуы ғажап емес. 

Қазақ тіл білімінің атасы, сөз өнерінің зерттеушісі А.Байтұрсынов айтқандай, «адам рухын, жанын қоштау 

қажеттілігін өтейтін сөз өнері, сөз шығару ісі өнердің ісі болса, өнер ғылымды қорек етпек» деуінің мәнісі – 

осында [1, 137-148 б.]. Сөзтану ғылымы болмаса, әдебиет туралы жайдақ пікірлердің қалыптасу қаупі барын орыс 

ғалымдары да мойындайды: «Көркем шығарманы түсіну үшін тар тіл ғылымның теориялық шеңберінде қалуға 

немесе тар түйсікке (интуиция) сүйеніп, шығарма идеясы туралы жайдақ пікір айтуға болмайды [2, 98]  

Сөз – көркем әдебиеттің «кірпіші». Нақтырақ айтқанда, көркем әдебиетті көркем әдебиет ететін сөз өнерінің 

өлшемдік негізі, шарты. Тіптен, әдебиет деген сөздің түп-төркіне зер салсақ та, сөз өнерінің сөзден, жазудан да 
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алыс жатпағанын байқайсыз. Осы ретте сөздікке жүгінсек, «әдебиет» сөзінің араб тілінде «асыл сөз» деген 

мағынаны білдіретінін байқаймыз. Ал, орыс тілінде  қолданылатын «литература» сөзі латын тілінде «literra», яғни 

«жазу, сызу» деген мағынаны білдіреді. [3. З]   

Көркем шығарма тілін зерттеудің мақсаты – көркем мәтіндегі тілдік сөз қолданыстардың көркем мазмұнды 

бейнелеуге (астар) қатысты эстетикалық қызметтік сапасын айқындау  [4, 6]. Демек, көркем шығармадағы 

қоғамның шындығы, адамның тағдырымен тікелей байланысты сомдалатын кейіпкер бейнесін жете тану 

шеберлігіне бойлау. Тіл білімі ғылымы бұл зор міндетті стилистикалық талдаулар арқылы жүзеге асырады. 

Тілдік талдаулардың негізгі нысанасы – көркем шығармадағы сөздік қор, сөздік құрам. Көркем мәтіндегі 

сөздік құраммен жұмыс жасау қаламгердің тақырыптық ерекшелігінен бастап, шығармашылық ұстанымына 

дейінгі көп жайттардың басын ашуға көмектеседі. Өйткені, мәтіндегі сөз мағынасы көп үшін түсініксіз болса, ол 

шығарма мазмұнының да түсініксіз болып қалуына әкеліп соғады. Айталық, зерттеу барысында дәл осы ғылыми 

тұжырымның Жұмекен Нәжімеденов шығармашылығына да қатысы барына  көз жеткіздік. Ақын Жұмекеннің 

тілінде бір сөздің символға айналып, дәуір шындығының типтік (жинақталған) бейнесін сомдау ерекшелігі бар. Ал, 

бұл тілтанымдық білім тұрғысынан «концепт» деп бағаланады. Яғни, «концепт» (тұжырым) негізінде «ғаламның 

тілдік бейнесі» қалыптасады. Ғаламның тілдік бейнесі дегеніміз – тілде бейнеленетін қоршаған орта (әлем) туралы 

түсініктердің жиынтығы. Қарапайым тілмен айтқанда, егер біз Жұмекен өлеңдерін оқыған кезде, ақынның 

ақындық құрған дәуірінің шынайы болмысын терең сезініп, өз мүддесі үшін өліспей беріспес теке тіреске түскен 

кейіпкерлер диалогын, адам тағдырын қолжаулық еткен қоғам саясатын оқып, таныса алсақ, демек, сол кездегі 

ортаның бейне тапқаны. Әрине, ғаламның тілдік бейнесін сомдау кез келген қаламгердің қолынан келмейді. Оны 

тек қана өзгеге ұқсамайтын, өзіндік айтары бар, қоғамға қосар үні бар қаламгерлер ғана жасай алады. Бұл 

қаламгердің қатарында Жұмекеннің аты аталатыны да сөзсіз.   

Енді тілтанымдық талдаулардың түрі, қажеттілігіне келер болсақ, белгілі ғалым Р.Сыздықова оның тереңдігі 

мен ауқымдылығы жағынан сан түрлі болатынын айтып, тарихи тақырыпқа жазылған шығармаларды түсіну үшін,  

көркем мәтіндегі сөз мағынасына терең бойлаудың қажет екенін ескертеді [4, 7]. Бұл – көркем мәтінді тереңірек 

түсінуге жетелейтін лингвистикалық талдау ұстанымы. Осы орайда, Жұмекен ақынның тіліндегі өз қоғамындағы 

ақиқат пен жалғанның, шындық пен ұранның, адамдық пен ездіктің символы ретінде қолданылған сөз-символдарға 

арнайы тоқталып, талдау жасауды мақсат еттік. Айталық, ақын өлеңдерінде «жел» – қоғамдағы қызыл ұранның, 

«тамыр» – ұлт тарихының, «топырақ» – салт-дәстүрдің, «тұлып» – коммунистік ұранға алданған бодан қазақтың, 

т.б. символы ретінде жырланады. Талдау барысында ақынның өз тілімен айтсақ, «жапырақтың сыбдырына 

оқиғалық сипат беруге тырысқан» шығармашылық ұстанымы айқындалады  [5]. Ақынның азаматтық ұстанымы, 

шығармашылық бет-бейнесі өз қоғамының тынысымен байланыста дамиды, қалыптасады. Сондықтан қаламгер 

тілін зерттеудің екінші бір шарты – сөз қолданысын туынды иесінен бөлек қарастырмау.  

Сөз өнерінің құпиясын зерттеген З.Қабдолов осы пікірден аттап өтпейді. Қаламгердің тілін зерттеуде сөз 

өнерінің тілі жайлы сөз қозғап, ал сол өнерді жасаған шебер жөнінде үндемей өтуге болмайтынын ашық айтады [3, 

14]. 

 Сөз өнерін сол өнерді жасаушы тұлғадан, оның өскен ортасы, заманынан бөлек, жеке зерттеу көркем 

мәтінді толыққанды, терең тануға мүмкіндік бермейді. Бұл – алаштың ардақтысы Мағжан ақынның да назарын 

аударған мәселе: «тексеруші, сыншы ақын шығармасын тексерген кезде, ол ақын ба, қандай ақын, кімнің ақыны, 

қалай жырлайды, нені жырлайды деген сұрауларға жауап беруі тиіс. Бұл сөз иесінің кім және қандай танымның 

жемісі екенін, ақындық күш-қуатын, шығармасының әлеуметтік мағынасы мен әсемдік құнын да ашуда, дәл, әділ 

бағалауда тиімді болмақ [6, 461 б.]. Заңғар жазушы М.Әуезов болса, осындай  кем зерттеулердің ақыры ақындарды 

әдебиет тарихының соқпағына салып алып, өзге дүниеден жырып әкететін молдан пішкен терең қорытындыға әкеп 

соғатынын көре білген [7, 100-101 бб.].  

Бұл ретте ғалым Қ.Жұбанов орынды тұжырым жасайды: «...ескісі болсын, жаңасы болсын – қандай әдебиет 

болса да, бәрібір – ілгеріде өткен қауымның өмір тіршілігін көзімізге елестетпей қоймайды, яғни әдебиет сол 

қауымның саяси құрылысын, мәдениет халін, шаруашылық күйін, дүниетану көзқарасы дәрежесін, әдет-ғұрпын, 

қысқасы нелерді жақсы, нелерді жек көретінін бізден жасыра алмайды» [4, 300 б.]. Олай болса, қандай да болсын 

көркем шығарма өзі өмір сүрген дәуірдегі ұлт рухының тыныс-тіршілігін бейнелейтін туынды ретінде зерттелуі 

тиіс.  

Бұл ретте ең бірінші назарға алынатын дүние – өзі өскен ортаның бағытын айқындап, өзіндік түйін түюге 

ықпал еткен тілдік тұлғаның тектілік өнегесі – ұлттық тәрбиенің қайнар бұлағынан сусындау (отбасылық тәрбие) 

тәжірибесі. Бұл екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты дүние. Айталық, Ж.Нәжімеденов – қазақы қаймағы 

бұзылмаған ауылда өскен, қазақы тәрбие көрген ақын. Оның бойына жастай сіңген осы қазақы мінез ер жетіп 

қалаға келген кезде бойынан көрініп тұрды. Яғни, дүниені ата тәрбиесінен сіңісті болған санамен бағалап, солай 

бағалауға тырысқан Жұмекен коммунистік ортаның ұстанымына мүлде келіспейтінін байқайды. Және осы 

пікірінде қалады. Ол – қазақтың ата салтын, дәстүрі мен ғұрпын жоқтаған, тарихын тірілтуді көксеп, халқын 

оятуды мақсат еткен сана болатын. Кеңестік өкімет тарапынан қарсылық күшейген сайын ол заманындағы сөз 

қысымынан (цензура) айналып өтудің жолдарын қарастырып жүріп, қазақ өлеңінің тарихында бұрын -соңды 

болмаған төңкеріс жасады. Осы орайда Жұмекеннің «жұмбағы» бір жағынан өрені, екінші жағынан батылдық 

сынды парасаттылықты қажет еткен оқушы санасымен де тікелей байланысты екенін айтатын кез жетті.  
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Бүгінгі қазақ тіл біліміндегі «тіл – халықтың жаны» ұстанымына сәйкес көркем мәтінді туған ортасы, 

тудырған авторымен бірге қарастырудың қоғам, ғылым үшін тигізер бір пайдасы осы – қазақ мәдениетінің 

ақтаңдақ беттерінің ашылуына тигізер септігінде.  
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МҰСТАФА ШОҚАЙ - ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ  ҮШІН  КҮРЕСКЕН ТҰЛҒА 

 

Нұрлыбай Айдана Нұрлыбайқызы  

Қ. Жұбанов  атындағы Ақтөбе атындағы  мемлекеттік университеті. 

 

 Халық даналығында «тарихты жасайтын тұлғалар» - дейді. Шыны менде, тарлан тарихқа көз жіберсек,қай 

дәуірде болмасын елі мен жері үшін басын бәйгеге тіккен тұлғалар аз болмаған. Тұлғалар жайында Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың: «Ұлы тұлғаларды білмейінше бірде-бір дәуірді дұрыстап танумүмкін емес. Адамзат тарихының 

айнасынан біз тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз. Біздің ұлы 

қандастарымыз өмірлерін қиып, шыбын жандарын шүберекке түйіп, біздің тәуелсіздігімізді жақындата түскен... 

Сондықтан халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын -

қыстау жағдайда да оны адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім өзжұ ртының 

нағыз азаматы болып қала берген. Тарихтың қай кезеңінде болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы 

болып келген»  - деген аталы сөзі еске оралады. Тарих тұлғаларға кенде емес. Мақаламыздың өзегі арабша 

«Мұстафа  – тегіс, жоғарыда тұрушы, ең жақсы, таңдаулы» - деген ардақты есімді М. Шоқай қызметінің басты 

бағыттарының бірі Түркістан мәселесіне әлем жұртшылығының назарын аудару болатын. Ол жиырма жыл Еуропа 

төрінде тәуелсіздік туын көтеріп, Кеңес одағы құрамындағы қазақ, өзбек, қырғыз, түрікмен т.б . халықтардың өз 

алдына дербес өмір сүруіне құқылы екендіктерін, тәуелсіздікке жету жолдарын айқындаумен болды. Украина 

Халық Республикасының 1917-1918 жылдардағы сыртқы істер министрі болған Александр Шульгиннің «Егер 

Түркістан тәуелсіздік алып, Мұстафа Шоқай тірі болса, ол Джавахарлал Неру, Ататүрік сияқты қайраткер болар 

еді» деп пікір білдіруі Мұстафаның жұмысына берген өлшеусіз баға болып есептеледі Бүгінгі күні Мұстафа халық 

жадында да, жүрегінде де берік орын алды. Оның маңдайына кез келген тұлға ие бола бермейтін бақыт – өз 

халқымен үндес, тағдырлас болу жазылды. Туған жерінде де, Парижде де оған ескерткіш орнатылды. Мұстафаның 

қайраткерлік болмысын, бүгінгі күнмен өзектесіп жатқан ой-тұжырымдарын зерттеу, насихаттау, ұлықтау 

еліміздің егемендігін баянды етуге, жас ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге қызмет етеді. Сол себепті М. 

Шоқайдың ұлан-ғайыр шығармашылық мұрасы уақыт көшінен қалмай, халқымыздың баға жетпес рухани 

қазынасы ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жетері хақ Екі көшбасшының да өмір жолы өнегелі тағылымға толы. Екі 

күрескердің тәуелсіздік күресінің нәтижесі бірдей болмады; өйткені, екі мемлекеттің сол кездегі саяси және әскери 

шарттары бірдей болмады. Қаншама уақыт өтсе бүгінгі ұрпақ олардың еңбектерін бағалауды, ел алдындағы 

перзенттік парызымызды орындауды, тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуына үлес қосужолында жұмыс жасауды 

ұмытпауы қажет. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында ұлттық код туралы: 

«Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа 

тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 

жаңғырыққа айналуы оп-оңай» – деген болатын.  

 Осы қағидаға сүйенетін болсақ, халқымыздың рухани қазынасына мол үлес қосқан қайраткер 

қаламгерлердің  мұрасын жас ұрпаққа таныту аса маңызды.  Өйткені шын  талантты қаламгердің туындылары 

уақыт өткен сайын жаңа қырынан ашылып, заманмен үндес өмір сүреді. Мұстафа Шоқайдың «портретін суреттеу». 

«Оның мінезі өте жұмсақ әрі нәзік болатын. Ол көпшілікті басқару үшін мемлекет-саясат адамының тез шешімге 

келе алатын, қатал мінезді болу керектігін білетін. Ешқашан өз мінезін түзетуден және оқудан жалыққан емес.  

 ...Түрлі саяси көзқарастағы адамдарды және олармен пікір таластырғанды ұнататын. Өте сабырлы болып, 

қарсыласының пікіріне қызмет көрсететін. Ең үлкен кемшілігі де оның сенгіштігі еді, осы тез иланғыштығының 

кесірінен үлкен қиындықтарға да ұшыраған. Адамдардың азғантай адамгершілікке жатпайтын әрекеттеріне ренжіп 

қалатын» - деген жолдардан Мұстафаның адамгершілік, азаматтық болмыс-бітімі анық көрінеді. Авторлық баяндау 

кезінде өз кейіпкеріне деген жылы ілтипат анық сезіледі. «Мұстафа Шоқайұлы студенттік жылдарында да, саяси 

қызметке араласқан жылдарында да ешбір партияға мүше болған емес. Соцализмнің титтей де қоспасы жоқ 

демократ болатын. Өз отаны мен халқын жанындай жақсы көретін және халқының келешегі мен тыныштығы үшін 
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еш аянбайтын. Саясатшылардың арасында соғысты жақтайтындар да, бейбітшілікті жақтайтындар да бар. Мұстафа 

Шоқай бейбітшілікті жақтаушы, ұлтжанды саясаткер еді», - дейді. Жары Мария Шоқойдың бұл жазбасынан 

Мұстафа өзінің өмірін туған халқының тұтастығына, бірлігіне арнағандығын аңғаруға болады. Және бұл жолда 

өзінің қызмет бабында ғана емес, тұрмыста да күресе білгендігінің көрінеді. «Алла елімнің тәуелсіздікке қол 

жеткізгенін көруді нәсіп етсе, мен тек қана саяси үгіт ісімен айналысар едім. Жастар үкімет құрса, мен елімнің 

тарихы және басқа өлке халықтары туралы тамаша кітаптар жазумен шұғылданар едім»[деп қиялдайтын дейді. 

М.Шоқайлардың «Алаш ұланы» атты сүйінші хатта: «Азаттық таңы атты. Тілекке құдай жеткізді. Күні кеше құл 

едік, енді бұл күн теңелдік. Қам көңілде қаяу арман қалған жоқ. Россия қол астындағы халықтардың бәріне: дін, 

ұлт, тіл айырмасына қарамай, азаттық әперді» деп жазған болатын. 

 Алайда көп ұзамай-ақ Уақытша үкіметтің саяси әрекетін Алаш көсемдері түсініп сонымен қатар Мұстафа 

Шоқай да өзінің «1917 естеліктерінен үзінділер» деген еңбегінде: «Біз бұл тұста 1917 жылғы революция ұлттық 

мемлекет құруымызға мүмкіндік береді деп үміттеніп, сеніп едік. Бұл үмітіміз бен сеніміміз ақталмай, алданып 

қалдық» деп жазады.. Шынындан да, большевиктер билік қолға тигеннен кейін «ұлттардың өзін-өзі билеуі туралы» 

ұрандарынан тез айынып, өз табиғатын шынайы танытқан болатын. Мұстафа Шоқай сөзімен айтқанда, «қызыл 

сөздерге боялған» мұндай үгіт насихаттың нәтижесі іс жүзінде «орыстың ұлттық рухына негізделген пролетариат 

диктатурасынан басқа ештеңе де болмай шықты...»1930 жылы жазылған «Автономиядан тәуелсіздікке» атты 

макаласында Мұстафа Шокай Түркістан (Қоқан) автономиясы туралы өзінің ойларын былай деп қорытындылаған 

еді: «Өздерінің балалық дәуірін еске алатын ересек адамдар, бірақ сол дәуірге қайта ораламын деп ойламаитын 

сияқты біз де саяси өміріміздің балалық дәуірі- Түркістан автономиясын еске аламыз»   

 Осыдан бес жыл кейін жазылған «Он жеті қабат жер астында қалғыр бір жарымсыз қылық жайында» деген 

мақаласында Мұстафа Шоқай 1917 жылғы төңкерістің бас кезінде Алаш жетекшілерінің барлығы федералист, 

унитарист тәрізді ағымдардың ықпалында болғандарын, оның орыс демократиясына шамадан тыс сенуден 

туғандығын ашық айтқан болатын Мұстафаның тәуелсіздік үшін күрес идеиясы, халқының азаттық алуы туралы  

ойтұжырымдары 20-сыншы жылдардың аяғына қарай айқындалды. 1929 жылы жазылған «Біздің жол» атты 

мақаласында «Біз Түркістан тәуелсіздігін жақтаушылар, еліміздің еркі үшін және жұртымыз Түркістанның 

бодандықтан құтылуы үшін күресеміз. Түркістандықтарға бұдан басқа жол жоқ қазір де және бұдан соң да 

болмайды» деп жазады. 1930 жылы жазған «Көтерілістен-ұйымшылдыққа» деген мақаласында өзара байланысы 

жоқ жергілікті сипаттағы бой көтерулермен большевиктер тепкісінде жатқан атамекенді азат етуге болмайтынын 

түсініп, күшті бір саяси ұйымға бірігуді алға тартып. Ол ұйым «Түркістан ұлттық бірлігі» болды. Бұл ұйымның 

мақсаты ұлттық, тәуелсіз  Түркістан  мемлекетін құру болып табылады. Тәуелсіздік жылдары халқымыздың қолы 

неге жетті дегенде ең бірінші еліміздегі әлеуметтік тұтастық пен ұлтаралық түсіністік оралды. Ел ішіндегі 

бірлігіміз бен ынтымақтығымызды арттыра түсу бүгінгі Қазақстан жағдайында айрықша мәнді болып отыр. 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда» Республикада тұратын халықтарды 

топтастыру мен олардың достығын нығайтуды бірінші дәрежелі міндет деп көрсетілгендей, халқымыздың бірлігі, 

көп этносты Қазақстанның ынтымағы бүгін күнделікті мемлекетіміздің және де Елбасымыздың сара саясаты 

болып отыр.  Ұлттық тәуелсіздіктің бірден-бір жалынды жаршысы және тамаша ұлттық идеялардың иесі, сол идея 

үшін бас тіккен тұлға Мұстафа Шоқай еліне деген шексіз сағынышын баса алмай жат жерді мәңгілік мекен етті. 

Алайда ұлы тұлғаның асқақ арманы орындалды. Тәуелсіздікке жетіп жаңа ұрпақ тәрбиелеп жатқан халқы бар.  

Кезінде ел ішіндегі бірлік пен ынтымақты нағыз тәуелсіздік пен азаттыққа апаратын деп білген Мұстафа 

Шоқайдың асыл арманы орындалып қазіргі таңда еліміз Қазақстанымыз  даму үстінде. «Тәуелсіздік идеясы» бұл 

ұлттың мүддесіне тікелей қатысты ұғым. Мінекей  армандап қиыншылықтармен қол жеткізді. 
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СЫРДЫҢ СҰҢҚАР АҚЫНЫ ӘБДІЛДА ТӘЖІБАЕВ  

 

Ищанова Гулмайра Адылбековна 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті Қазақ фиологиясының 2 курс студенті.  

 

Ойлы да сыршыл қаламгер Әбділда Тәжібаев - XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең үлкен ақындарының 

бірі. Шығармашылық жолын жиырмасыншы жылдардың аяқ кезінен ала бастаған ол содан кейінгі дәуірлердің 

барлығында да қазақ xалқының өмір шындығын белсенді жырлауға  үн қосып, өнерпаздық тәжірибесін жетілдіреді. 

Оның поэзия саласындағы еңбегіне қоса, ұлттық драматургияны, әдеби-сыншылдық ойларды дамытуға қосқан 
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үлесі де мол. Ақынның, әсіресе қазақ лирикасын ойлы, сырлы нақыштармен байыту жолындағы еңбегі атап 

айтарлықтай. Поэзияның алтын діңгегі Әбділда Тәжібаев 1909 жылы Қызылорда қаласында туған.  

Әбділданың ақындық стилі оның поэзиясының өмірімен өктем араласуынан, шындықпен бетпе -бет келіп 

тілдесуінен туады. Сондықтан ол өлеңді қарапайым сөйлеу тіліне жақындатып, ойындағысын еркін айтуға 

негіздейді. Ақын жырларынан ешбір бүкпесі мен қалтарысы жоқ адамның аяғынан жарыла айтылған сыры, ішкі 

сезімінің арпалысы танылады. Ол жарты жолда қалмай, ойындағысын жеткізіп, тауысып айтуды қалайды. 

Шыншылдық пен сезім байлығы, ойшылдық, үздіксіз ізденіс Әбділданың үлкен әдебиеттегі орнын да айқындайды.  

Әбділда шығармаларының негізгі үлгісі, жанры – поэзия. Бұл жанрдың ішінде айқын ерекшелігі оның 

сыршыл, лирик ақын болуында. Ақын еңбектері әуелі қысқа, көбінше саяси лирикадан басталады да, кейін 

лирикалық толғауларға, лирика сарыны мол романтикалық поэмаларға да ауысады. 

Әбділда тек қазақ тарихының көлемінен ғана тақырып алмайды. Советтік қазақ поэзиясына ол кіргізген 

интернационалдық ақындық мәдениет, іздену ернектері де бар. Қазақ оқушысына Гейненің, Шевченконың, 

Пушкиннің, Лермонтов шығармаларының нәр-нақыстарын әкеледі. Осы аталған классиктердің кейбір 

шығармаларын аударумен қатар, ақын оларды өзінің сыршылдық өлеңдерінің, толғауларының және кейбір 

поэмаларының ("Екі жаһан", "Тарас") ішіне Гейне, Шевченко образдарын және Горький, Фурмановқа арналған ой -

сезімдерін кіргізіп отырады.Бұл алуандас ақындық ізденулер Әбділданың өнімді жолға, мәдениетті поэзия жолына 

беттегенін көрсетеді. Бұл — қазақ   әдебиетін жаңа үлгіге бастаймын деген талап. 

Әбділданың 1934 жылдарға шейінгі ақындық шығармалары "Жаңа ырғақ" атты жинаққа топталған. 

Бұндағы өлеңдердің саналық, тақырыптық, мазмұн жағы жас ақынның өмір тартыстан алған жанды әсерін 

танытады. Совет жасының, жас өнерпаздың қызулы екпіні мен  іздену жолдарын көрсетеді. Бұл жинаққа кірген 

"Айдалған бай", "Үлес үстінде" деген өлеңдері қазақ аулында болған тап тартысты, өмірдегі әр алуан өзгерістерді 

суреттейді. 1928 жылдарда саясаттық, шаруашылық маңызы зор оқиға - байларды конфискациялау жүреді. Ел 

кедейін ғасырлар бойы қанаумен озбырлық етіп келген топтардан советтенген ауыл тап тартысы арқылы арыла 

бастайды. Бұл сияқты ірі әлеуметтік шараның арқасында ауылдың кедей-батырақтарының саяси санасы 

бұрынғыдан да ашылып, сенімді күш есебінде мемлекеттік құрылысқа белсене қатысып, майданға шығады. Ел 

еңбекшілерінің санасы күнделікті тап тартысы үстінде айқын дамып, өсе бастайды. Қазақ аулында болған 

сондайлық екі түрлі революциялық жаңалықтар жас ақын Әбділданың әдеби майданға шығуындағы ой -өрісін 

айқындаған жағдайдың бірі болды. Ауылдағы бұл жаңалықтарды жасауды үлкен қызулы екпінмен, өткір саяси 

жырлармен құптап, қостап қарсы алады. Үгіттік екпіні зор, шыншыл жалыны мол, жалынынан от ұшқындағандай 

саяси, өткір үгіт жырлар туғызады. Ақын қазақ еңбекшілерінің барлық қанаушылар тобына арналған, лағынетке 

толы жиренішін танытады. Конфискеленген бай, шонжарларға арнаған қарғыстай қатал жырында: 

Сұр жыландар, бұлар елді шаққандар, 

Күні кеше ақ патшаға жаққандар. 

Шекпен киіп, 

Шен тағынып, 

Көп жағынып, 

Езілген тап, еңбекші елді сатқандар, – 

деп, ғасырлар бойы ата-тегімен елді сатқан, еңбекті қанағандарды, революция дұшпандарын табалайды. 

Осы орайда тағы бір өлеңі <<Тоймайтын көз, толмайтын мешкей қарын>> дегеніне тоқтала кетейік.  

<<Тоймайтын көз, толмайтын мешкей қарын, 

Арандатар адамның ақыл, арын. 

Сыйдыра алмай дүниені құшағына 

Талайлардың көрдік қой отырғанын.>> - деп жырлайды сырдың сұңқар ақыны Әбділда.  

Осындай өлеңдерінің сарыны қазақтың бас ақыны Ұлы Абайдың өлеңдерініі мағынасына мәндес. Бұл 

өлеңдерде оқып отсаң, еріксіз еске Абай атамыз түседі екен. Абай сүріп өткен заманның өктем бір желдік ызғары, 

Әбділданың да кезінде жұртты елең еткізгені анық. Әрине, бұл заманнан қалмайтын белгісіз емі жоқ үлкен дерт 

іспеттес. Осындай қанаушылықта біраз ақындарымыз пен жазушыларымыз тигізіп те, батырып та, жылатып та, 

мысқылдап та жеткізген еді. Бұны бірі түсінсе, бірі түсінбес. Әбділда Тәжібаев осыны өз өлеңіне арқау етіп, 

шындыққа тура қарап, қара қылды қақ жарды.  

Енді Отанымыздың бүгінгі, нақтылы үлкен құрылыстары туралы шынайы, үлкен көркем, әрі терең ойлы, 

әрі саясаттық, идеялық жағынан жұртшылығымызға социалистік сананы зор қадірмен таныта білетін үлкен 

поэмалар беруге талпыну қажет. 

Биыл Сырдың сұңқар ақыны Әбділда Тәжібаевқа 110 жыл толды. Уақыт деген зымырап өтіпті... 

Уақыт - сыншы... 

Уақыт - төреші... 

Жұмыр бос пендеге Алладан бұйырған адамшылық ұлы қасиеттердің қай-қайсысы да сол төреші, сыншы 

уақыттың таразысына ілігіп, безбенінен аман өткенде ғана адамзат баласының игіліне айналмақ. Бірақ, ақын 

Әбділда Тәжібаевтың есімі тариxта алтын жазумен орын алды.  

Пайдаланылған әдебиеттер:<<Алтын қалам>> Әбділда Тәжібаев.  

 Тәжібаева Ә. Аралдар: Өлеңдер жинағы/- Алматы: Қазақтың көркем әдебиет баспасы 1958- 231 

Қирабаев  Ойлы да сыршыл қаламгер: Ә. Тәжібаевтың шығармашылығы туралы/ Әдебиетті қайта оқу- 

Алматы, 2010- 155-168 б 
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Бекбергенова Р. Сыр ұлына Өлең// Ленин жолы-1989- фер 

Дәуітов С. Жұлдыз шашқан жырлар//- Лениншіл жас-1983- 11 май. 

 

Ғылыми жетекші-  Қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы  С.Ж Тәшімбаева   

 

 

ТӨЛЕН ӘБДІК ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР  

 

Умирзакова Нуршат Айбековна  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

  

 «Бәріміз мойындар бір ақиқат бар. Қазақ қауымының рухани тарихы Абайдан кейін ерекше перзент сүйсе, 

ол -  Мұхтар Әуезов» деп баға берген Әбіш Кекілбаевтың сөзіне арқау болып, Жүсіпбек Аймауытов, Бейімбет 

Майлин, Мұхтар Әуезов сынды ақын-жазушылар Абайдың сөз өнері мектебінен тәлім алып, ұлттық әдебиетімізді 

биікке көтерді. Осы дәстүр жалғастығын бойына сіңіріп, төл әдебиеттің озық үлгілерін қалыптастыра білген  60-70 

жылдары  қазақ әдебиетіне табан тіреп, өзіндің қолтаңбасын қалдырған  Төлен Әбдікте өз шығармаларымен 

адамзатты мейірімге, адамгершілікке, еңбексүйгіштік сынды асыл қасиеттерге баулиды, сөз етеді.  

  Төлен Әбдік – ерекше стилді жазушы. «Оң қол», «Парасат майданы», «Тозақ оттары жымындайды» атты 

шығармалары  жарыққа шыға салысымен қалың оқырманның біраз сынына іліккен де болатын, бірақ кейіннен оң 

бағасын алды. Сол кезден бастап жазушының өзіндік стилі, көркемдік ерекшелігі әдебиеттану ғылымының зерттеу 

нысанына айнала бастады. Әсіресе, «тұлғаның екіге жарылуы»  XX-XXI ғасырдың өзекті тақырыбына айналды. 

Қазақ прозасын зерттеп жүрген ғалым Г.Пірәлиева: «Жетпісінші жылдардың басы мен орта тұсында қазақ 

прозасында бір құбылыс әдеби жанрда бұрындары байқала қоймаған тың көркемдік тәсілдер туа бастады. Мәселен, 

роман-монолог «Аңыздың ақыры» – Ә. Кекілбаев, роман-диалог «Ақиқат пен аңыз» – Ә.Нұршайықов, әңгіме-түс 

көру «Оң қол» – Т.Әбдіков, повесть-новелла «Ақ ару-ана» – С.Санбаев және басқалар.Мұның бәрі қазақ сөз 

өнеріне өзіндік қолтаңбасымен, стильдік ерекшеліктерімен жаңаша леп әкелгендей еді»,  – деген пікірді айтады. 

Шынында да, Т.Әбдікұлы – жаңа леп әкелген жазушы. 

  С.Асылбекұлының зерттеулеріне қарап отырсақ, Т.Әбдікұлы тұстастарының жазған шығармаларының 

тақырыптары шартты түрде болса да, төрт салаға бөліп қарастырғанын көреміз.1) ауыл 2) қала 3) тарих 4) шет ел 

тақырыбы. Ендеше осы төрт сала, төрт тақырыпта да қалам тербеген Т.Әбдікұлының қадау -қадау дүниелері 

әдебиетімізде алыстан көзге ұрып, менмұндалап тұр [1, 138 б]. 

  Ерекше стилді жазушы демекші, Есей Жеңісұлы өз мақаласында «Жұртқа кең танылып, әдеби ортада 

лайықты бағасын алған қаламгерлердің шығармашылық үрдісінен мынадай бір ерекшілік байқалады. Ол – бір 

шығармада айтылған ойдың келесі бір шығармада жалғасын тауып, қайта бұрынғысынан мүлде соналып, басқа 

ажар, басқа келбетпен, басқаша үнмен айтылатыны. Т.Әбдіковтың «Тозақ оттары жымындайды», «Қыз Бәтіш пен 

Ерсейіт» және «Әке» повестері - бір-бірінің заңды, заттық жалғасы іспетті. Бұл шығармалардың қайсысы бұрын, 

қайсысы кейін жарық көргенінен хабарсызбын. Бірақ оларды қай ретпен оқысаң да, бір-біріне соншалық туыс, 

соншалық жақын дүниелер екенін шамалайсың. Осы үш повесте де бір ұстын – ұрпақ қалдыру жолындағы 

жанталас. Басқа-басқа, қазақ – артында қалған ұрпағымен қазақ. Жазушының «Тозақ оттары жымындайды» 

повесінде, сосын «Қыз Бәтіш пен Ерсейіт» повесінде айтқан ойлары «Әке» повесінде толыға түседі, байи түседі...» 

деп қаламгерге тән даралықтың бірінші ерекшелігін ашып берді [2, 8 б]. Шығармаларына психология, лирикамен 

бірге философияның да дәндерін егетіндігі. Яғни, шығармаларында  пәлсапалық ой кезіп жүреді.[5] Мәселен, 

«Тозақ оттары жымыңдайды» повесіндегі Эдуард Бейкердің мына сөзіне мән берсек: «Шындығында белгілі бір 

құбылыстың бір ғана себебі болуы мүмкін емес. Тарихи себеп, әлеуметтік себеп, биологиялық себеп, физикалық 

себеп... м-м-м, философиялық себеп, тағы сол сияқты дегендей, толып жатыр ғой. Ал творчество адамын биікке 

шырқататын құдіретті күштер – білім, еңбек, ерік күші және интуиция. Ұлы жаңалықтарда осының ең соңғысы 

басым болады... Ал маған келетін болсақ, менің творчестволық методымда бір ғана өзгешелік бар. Ол – шектелу. 

Яғни ... қалай деп айтсам екен... өз бойындағы барлық күш-қуатыңды бір нүктеге қадау. Медицинада мыңдаған 

нүкте бар. Мен медицинаның кейбір қарапайым мәселелерінен түк сезбеймін. Иә, иә, бір өтірігі жоқ. Есесіне, мен 

маңызды нүктелерді жақсы айырамын» [3,145 б.].  

  Қаламгердің екінші бір ерекшелігі – баяндау тәсілі. Көркем мәтіннің сыртқы мен ішкі бірлігінде 

әңгімелеудің, суреттеудің, баяндаудың қызметі маңызды. Автор баяндауға қатысы әртүрлі. 3-суретке сәйкес 

Б.Шалабаев прозалық шығармада баяндаушының композициялық негізгі 3 типін анықтайды. Олар: үшінші жақ 

(«ол»формасында) әңгімелеуші автор, «арнайы» әңгімелеуші (бұл не шығарманың кейіпкері, не белгілі бір атқа ие 

әңгімелеуші адам болуы мүмкін) және бірінші жақтағы («мен») әңгімелеуші [4,3 б.]. 

  Т.Әбдікұлының үшінші бір ерекшелігі – эпиграф. Эпиграф – көзге түсетін элементтердің бірі. Шығармада 

эпиграф басында немесе барлық жерде де кездесе береді. Сонымен бірге, эпиграфтың тақырыпқа, стильге, 

мағынаға қатысты айыра білу керек. Авторлар кейде эпиграфты шығармасына қарама -қарсы мағынада алады, ал 

кейбірі шығармадағы ойды қысқа эпиграфқа сыйдырады. Бұл қаламгердің өзіндік стиліне байланысты. Қазақ 

әдебиетінде эпиграфты көп қолданатын жазушы – О.Бөкей. Жазушы шығармаларына эпиграф алу арқылы 

шығармада кездесетін ауыр оқиғаларды, мәтіндерді ашу кілттерін оқырманға ақырын ғана тастап кетеді. Яғни, 

шығарма оқылуға жеңілдейді.[5,30 б]. 
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  Төлен Әбдікұлы «Ақиқат», «Тозақ оттары жымыңдайды», «Парасат майданы» повестерінде эпиграфты 

пайдаланған. «Әркім жәрмеңкені өзінің тапқан затына қарап бағалайды» деген эпиграфты «Ақиқат» повесінде 

қолданған [3, 107 б.]. 

  Төлен Әбдікұлының төртінші ерекшелігі – арнау. Қаламгер шығармасында арнаудың болуы – оның 

көңіл-күйін жеткізудің бір тәсілі. Бұл тәсілді «Парасат майданы» повесінде қолданып, ақиық ақын Мұқағали 

Мақатаевтың «Ойым бар менің» өлеңін қолданған. Автордың бұл өлеңді таңдауының өзіндік себептері де жоқ 

емес. Біріншіден, Мұқағали ақын өлеңдері сезімі мен көңіл-күйінің жеткізуші, екіншіден, өлең мен басты кейіпкер 

мақсаты бір ой жетегінде жазылған. Арнаудың шығармаға берер әсері осындай екен. Арнауды қазақ 

жазушыларынан Ғ.Мүсірепов пен С.Мұқанов қолданған. Бірақ та ол өз зерттеуін таппаған [5,31-32 б]. 

 Қаламгердің бесінші бір ерекшелігі – прозалық шығармаларынан көркем пейзаж, өткір образ бейненің 

көптеп кездеспеуі. Автор көркем пейзаждың орнына ащы шындық, өткір образдың орнына кейіпкердің ішкі жан 

дүниесіне, ішкі әлемін суреттеуді мақсат етсе керек. Мұның мәнісін Т.Әбдікұлы былайша түсіндіреді: «-Меніңше 

көп жағдайда тәсілді тақырыптың өзі анықтайды. Мәселен, философиялық шығармаларда оқиға, әрекет көп 

болмайды, сондықтан ішкі ой мен сөзімнің өзінен драма жасауға тура келеді. Ал шынында ойдың драмасы деген 

ғажап нәрсе» [6]. 
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Ғылыми жетекші-  Қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы  С.Ж Тәшімбаева   

 

 

СЕРАЛИН ҰСЫНҒАН ҚАЗАҚ ҚЫЗЫНЫҢ СИМВОЛДЫҚ ҮЛГІСІ. 

 

Болатова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әлеумет мәселелерін әдебиет және баспасөз арқылы жоғарғы деңгейде көтерген қазақ зиялыларының ішінде 

М.Сералиннің өзіндік орны, биік сөресі бар. Оның шығармашылық мұрасы ғалым Б.Кенжебаев айтқандай, екі 

саладан тұрады: бірі-әдеби шығармалары, екіншісі-публицистикалық туындылары. 

Мұхаметжан Сералиннің ақындық мұрасы - “Гүлкәшима” поэмасы қазақ әдебиетіндегі тұңғыш реалистік 

поэмалардың бірі. Бұған дейін қазақ әдебиетінде болып келген поэмалар түгелдей дерлік ауыз әдебиеті үлгісіндегі 

эпостық, салттық жырлары мен ертегі, қиял-ғажайып хиссалар, дастандар болатын, реалистік поэмалар 

болмайтын... Тақырыбы, идиялық мазмұны жағынан болсын, сюжеті мен композициясының қисынды, қызықты 

болып келуі, реалистік жайларды көрсетуі жағынан болсын, “Гүлкәшима” бір қыдыру жақсы, көркем шыққан 

поэма. Бұл өз заманында жаңа көрініс, үлкен табыс”[1,с.38]- екендігіне  ғалым Б.Кенжебаев жоғары баға береді. 

“Гүлкәшима” дастаны “Бозбалаларға тартылады” арнау сөзінен басталып, “Сөз басы”, “Баймағамбеттің 

дәптері”, “Жігіттің хаты”, “Қыздың хаты”, “Қыздың ішкі сыры”, “Қалтадан шыққан қағаздың сөзі”, “Сөз соңында” 

деген бөлімдерден тұрады.[2,с.152]“Гүлкәшима” поэмасының үш-ақ кейіпкері бар. Екеуі - жас ғашықтар - 

Баймағамбет пен Гүлкәшима. Үшінші кейіпкер - екі жастың іс-әрекетін пайымдап, оқушысына жеткізіп отырған 

дәнекер тұлға - ақынның өзі. 

Сералин бас кейіпкер Гүлкәшиманы ерекше ілтипатпен бейнелейді. Мақсаты -  қазақтың қыздарына 

ибалылықтың, имандылықтың үлгісі ету.Жазушы стилінде, тілінде ертедегі шығыс әдебиетінің, ертек қиял-

ғажайып қиссалдардың әсері едәуір, ол жазушы кейіпкерлердің келбеттерін, портреттерін суреттегенде айқын 

аңғарылды. Автор Гүлкәшиманы көзі - жұлдыз, кірпігі - найза, қасы - жай, мойны алманың сабағындай, тамағынан 

ішкен асы көрінеді, тісі- інжу,- деп бейнелейді.[3,с.78] 

Поэманың бар жүгін - айтылар негізгі ойды осы екі кейіпкер көтеріп тұр. Өйткені, поэманың бүкіл сюжеттік 

желісі, композициялық арқауы осы екі жастың арасындағы іс-әрекетке, сезім түйісулеріне негізделген, соған 

бағындырылған. Гүлкәшима - бейнесінің, ішкі мінездік - психологиялық және сыртқы ерекшеліктері жағынан 

бүкіл қазақ қызының ауыр тағдырын арқалап тұрған типтік тұлға. Ақын мінездеуінде Гүлкәшима - тек қана сұлу 

қыз емес, ақылды, салмақты, әр ісіне жауап бере аларлық ішкі қуаты мол, жауапкершілігі күшті жан. Ол ғашықтық 

сырын айтып жазған Баймұхамметке мұнан екі жыл бұрын кез келмедің, енді кеш, мені күйеуге беретін болып, 

атастырып қойды, енді екеумізге қосылуға бұйрық жоқ деп, қыз беріп отырған елі мен ата -анасы алдында, онының 

елінің алдында жауапкершілікте екендігін танытады.[4,с.392] 
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Шығарманың соңында автордың айтар қоыртынды сөздерімен де танысамыз.Бірінші айтар пікірі ата -

аналарға балалардың жастайынан жар атануға себепкер болмауына ескертпе ретінде берілсе, екінші айтар  ойы 

бойжеткен қыздардың ар-намысын сақтауына арналады, ал келесі пікірі ер жігіттерге өмірлерін шығармадағы 

Баймағамбет секілді желге ұшырмауға шақырады. 

Жазушы стилінде, тілінде ертедегі шығыс әдебиетінің, ертек қиял-ғажайып қиссалдардың әсері едәуір. Ол 

өте-мөте жазушы кейіпкерлердің келбеттерін, портреттерін суреттегенде айқын аңғарылды. Автор Гүлкәшиманы 

көзі - жұлдыз, кірпігі - найза, қасы - жай, мойны алманың сабағындай, тамағынан ішкен асы көрінеді, тісі- інжу,- 

деп бейнелейді.[4,с.78]Ата-анасының қалауымен, өзі сүймеген ерге тұрмысқа шыққан Гүлкәшима той қылып, құда 

болып, құйрық жескен, бата қылысқан, қос жұрты дұға қылып, құдай қосқан ерінен аттап, ата -ана, ұстазыңды 

ренжетпе деген хақ тағаланың бұйрығын тәрк етуді ар санаған саналы қыздың бейнесінде сомдалған. Шығарманың 

соңын ақын: 

Жас күннің өнер іздер нақ дер шағың. 

Халқыңның ойлай берші оңар шағын. 

Бата сол бізден сізге ғазиздарым,- [2,с.155]деп қорытындылайды. 

Ал ақынның “Топжарған” поэмасындағы әйел кейіпкер бейнесі де Гүлкәшима тәрізді ибалы қазақ қызының 

белгісін береді. М.Сералиннің “Топжарған” поэмасындағы басты кейіпкер - Адай жігіті. Дегенмен, кейіпкерлер 

арасында қазақ халқының инабатты қызының да бейнесін өлең жолдарынан кезіктіруге болады. Адай жігітінің 

Кенесарыға берген жауабында: 

Жаратқан мені жалқы бір құдайым, 

Жалқыға жарлылықпен түскен уайым. 

Немере меніменен Жабанайда 

Бар еді Мыңбай, Салбай екі байым. 

 

Салбайдың жасы кеткен кәрі кісі, 

Пендеге не көрсетсе тәңірім ісі. 

Алпыстың келіп еді шамасына, 

Аузында түгел емес отыз тісі. 

 

Салбайдың бәйбішесі қалған өліп, 

Алып еді бір жас тоқал қалың беріп. 

Кезінде жас шамасы он алтының, 

Құдайым артық берген ажар-көрік,-[5,с.81]деп бейнелейді. 

Адай жігітінің осындай сырт келбеті жарасқан,ақылы көркіне сай жеңешесіне деген ғашықтық сезімін 

білдіруі жігіт атына сын болып көрінеді. Алайда, салт-дәстүрді берік ұстанған, ата-баба батасынан аттамаған, жасы 

тым үлкен болса да,өзі жақсы көрмесе де құдай қосқан жолдасым деп, сезімін білдіріп тұрған қайын інісіне 

ақылдылығымен ұтымды жауап береді: 

－  Ау, қайным, шал ағаңды мен сүймеймін, 

Ер хақы болғаннан соң көп сыйлаймын, 

Ерімнің көзі тірі тұрған шақта, 

Қиянат шал ағаңа мен қылмаймын. 

 

Бұл күнде саған көңіл бере алмаймын, 

Бір көңілім екі бөліп жүре алмаймын. 

Өлгенше ер күтпекке будым белім, 

Басқаны ер халқынан біле алмаймын. 

 

Шал ағаң маған берді үлкен үйін, 

Болады үлкен үйде күнде жиын. 

Қайырын қолдан берген арамдасам, 

Барғанда тәңірі алдына мен не деймін. 

 

Бұл елдің бізге келер кәрі-жасы, 

Бәріне бірдей жетер ағаң асы. 

Қайырды жұртқа қолдан беретұғын, 

Ойлашы, оңасар ма жеңгең ыласы.[5,с.83]  

Бұл жолдарда қазақ қызының ар-ожданының биіктігін, ер адамға қиянат қылмайтындығын, әрбір жасаған 

әрекеті үшін тәңірі алдында жауап берілетіндігі анық айтылады.Ақын сомдауындағы қос кейіпкер -қазақтың ибалы 

да иманды қыздары - бір үйдің түтінін түзу түтететін болашақ аналар. Жас болса да өздерінің пешенелеріне 

жазылған үлкен жауапкершілікті мойындарына алған, адал аналық сезімде. Олар ақын жүрегіндегі қазақ қызының 

символдық нұсқасы болып табылады. Бізге қазіргі қазақ қыздары кімге қарап бой түзеу керек?-деген сауал 

қойылар болса, біз М.Сералиннің “Гүлкәшима” мен “Топжарған” поэмаларындағы әйел бейнесін ұсынар едік.  
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Қазіргі таңдағы жас отбасыларды айтар болсақ, ес жиып, етек-жеңін жинап, ер жеттім дегенде барып 

отбасылық өмірге қадам басады. Дегенмен, жаңа өмірдің ауыртпашылығына төзбей, қиын -қыстау сәтте құдай 

қосқан қосақтарынан ажырап жатады. Шығармадағы кейіпкерлер тәрізді ата-ананың мәжбүрлеуімен емес, екі жас 

арасындағы махаббатпен, сүйіспеншілікпен құрылған неке  ұзаққа созылмай,ажырасумен тынып жүргенін көріп 

жүрміз. Қазақтың ибалы да инабатты қос кейіпкер қыздары өзі таңдап сүйген жарларына қосылмаса да, ел-

жұртының абыройын ойлап, ата-ананың ақ батасынан аттамай, артынан ұрпақ қалдырып, өмірлерінің соңғы дәм -

тұзына дейін жанындағы жолдасымен бірге болады. Қазіргі қазақ қыздары  өз абыройын, ата -ана абыройын, 

болшақ ұрпақтарының тағдырын ойлап құдай қосқан жарларынан бас тартпай, біз келтіріп отырған кейіпкерлерден 

үлгі алса дейміз.   
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ АЛҒЫС –БАТА СӨЗДЕРІНІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СУГГЕСТИЯЛЫҚ  АСПЕКТІ 

РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ 

Мәлік Г.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

 

Халықтық  бата-тілек, өсиеттер ертеректе айтылғанмен олар өз құнын,қадір –қасиетін  күні бүгінге дейін 

еш төмендеткен жоқ. Ондағы нақыл-тілектер  бүгінгі ұрпаққа да пайдалы, яғни қазіргі тыңдаушылар да  олардан 

зор тағылым ала алады. Әсіресе, халқымыздың әйгілі Асан қайғы, Қазтуған жырау, Ақтанберді жырау, Бұқар 

жырау, Шортанбай Қанайұлы,  Шөже Қаржаубайұлы, Шернияз Жарылғасұлы, Сүйенбай Аронұлы , Есет 

Қараұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы,  Құлтума Сарматұлы, Құлыншақ Кемелұлы,Ақан Қорамсаұлы,  Қашаған 

Күржіманұлы сияқты  ақын-жырауларымыздың  тілек-өсиеттері қанша уақыт, қанша заман өтсе де баға жетпес 

асыл құнын  ешқашан жоймақ емес. Әрі осынау бабаларымыз салған  жақсы дәстүр  қазір де жалғасын тауып, көне 

мұрамыз  қазіргі озық ойлы, тілі шұрайлы  ақындарымызбен елге сыйлы ақсақалдарымыз, ағаларымыз жазған  

бата-тілек өсиеттермен толығуда. 

Жер бетінде  өмір сүрген барша халықтың даралық «менін» бейнелейтін айшықтар  оның тілінде  ғана 

сақталып, ұрпақтан – ұрпаққа ауысады. « Тілі жоғалған  халықтың өзі  де жоғалады » деген қағидаға сүйенсек,  

талай ғасыр  сөз құндылығын жоғары бағалап, сөз құдіретіне сенген  қазақ этносының  тіл деректерін  

психолингвистика аясында  зерделеу-  бүгінгі тіл білімі  парадигмаларын  жаңа бағытта танудың  басты мәселесі. 

Осы тұрғыдан  алғанда қазақ тіл білімі соңғы жылдарда  жаңаша көзқарас, тың пікірлермен  толығумен қатар, 

оның тілдік қолданысы да  жаңа атаулармен көрініс табуда. 

Қазақ халқының тілек- бата сөздері  - көнеден келе жатқан қазақ мәдениетінің тілдік мұрасы,  қазақ 

этносының  даралығын, өзіндік  ерекшелігін айқындайтын, тіл деректерінің бірі де бірегейі. Бұлай деуіміздің 

себебі, басқа  түркі халықтарымен  салыстырғанда қазақтарда  тілек, бата деген жеке атаулар бар. Әрі олардың  

өздеріне тән  ұқсастықтары мен айырмашылықтары  да жоқ емес. Тілек – бата сөздерінің бүгінгі  сөйлеу тілінде , 

көркем шығармаларда  молынан кездесуі ғасырлар бойы халық жадында ауызша  сақталған тіл мәйегі  

болғандығымен қатар, олар қазіргі тілімізде  де ерекше орын алған  сөйлеу үлгісі екендігі  айқын аңғарылады.  

Тарихи даму барысында  оның бойында  қазақ менталитетінің  дүниетанымы, өмірлік  көзқарас, тұрмыс -тіршілігі  

көрініс тапты. Көркемдік  эстетикалық  жағымен  бірге  сөз құдіретін бағалау, сөз киесіне табыну  сияқты  биік  

талғамдар аталған  бата- тілектердің  айтылуына  негіз болып, халық  жаратылысының  өзіне тән психикалық  

ерекшелігі сөз қуатына  бас иетіндігін  көрсетіп отыр.  Осы орайда  алғыс -бата  сөздерін  тіл білімінде «адамды тіл 

ішінде тану»  сияқты  антропоцентристік  қажеттіліктен туындайды.  

 Ахмет Байтұрсынов кезінде ауыз әдебиетінің сарындама сарын  сөз саласын үшке бөледі: салт сөзі, ғұрып 

сөзі, қалып сөзі. Ғалым: «Қалып сөзі деп тұрмыс қалпында болатын істер сарыны мен айтылатын сөздерді  

айтады. Мәселен,  бал ашқанда, ауру баққанда, бақсылардың жаннын шақырғанда, тісті емдегенде  құрт 

шақыру, мал бәдік болғанда, адамға күләпсән шыққанда,  бәдік иә күл әпсәнәні көшіру, бала тербеткенде 

айтатын бесік жыры- осылардың бәрі қалып сөздің тобына жатады- дейді» [1.267] 

«Суггестия» термині жалпы  тіл білімінде  тек  соңғы уақыттарда  лингвистикалық  тұрғыдан  

қарастырылып жүрген атау . Атап айтқанда орыс ғалымдары  Ю. Черепановтың «Дом колдунья»  

К.М.Варшавскийдің «Гипносуггестивная терапия» және т.б  санаулы мақалалар тобы  осы тақырыпқа арналған. 
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Бұл еңбектерге сендіру сөзінің орнына «суггестия» термині қолданылған. Тіл білімінде  суггестия ұғымы  

танымдық тұрғыдан  қаралатындықтан, құрылымдық деңгейде  зерттеліп келген  қазақ тіл білімінде  нақты атау  

немесе сала ретінде  зерттеу нысанына  ие болмау заңды да. Сол себептен аталған термин отандық  тіл білімінің  

терминдер сөздігіне  енгізілген.  Бұл  терминді  анықтай түсетін  түрлі атаулар да  кеңінен қолданыс табуда.  Ал  

қазақ тарихындағы сенім ұғымын  ғасырлар бойы  келе жатқан  халықтың бай ауыз әдебиет үлгілерінен,  Ш. 

Уәлиханов  еңбектерінен кездестіреміз. Бұл ғылыми тілдегі «суггестия»  терминінің  тілдік деректерде  мәні бар 

екенін көрсетеді. Суггестия  терминінің  шығуы мен қалыптасуы  этникалық  ұғымдағы  гендірлік ерекшеліктері  

назардан тыс қалмады. Тілші- ғалым Смағұлова  Г: «Жұрт алдағы ойға алған іс-әрекетіне , жоспарына, жолына 

бата күтеді. «Жақсы сөз-жарым ырыспен» болашағына сеніммен қарайды » - дейді. [2,83] 

 Зерттеуші тілші-ғалымдар  дәстүрлі алғыс- бата сөздері  этномәдениетке  қатысты  прагматикалық  

компоненттердің  бірі екендігі  олардың көне нұсқаларынан көрінеді,  сондай-ақ  қазіргі  жаңа қолданысқа  енген 

түрлері  динамикалық жүйе екендігін айтады. Алғыс-бата сөздерін прагматикалық компоненттердің,  

коммуникативтік құралы  ретінде зерттеу  қазіргі таңдағы  тіл негізінде  ұлт  болмысын  тану қажеттілігіне жауап 

бермек.  Жалпы суггестия термині психология саласына тән термин.  Сол себепті   жалпы тіл білімінде суггестияға 

қатысты  әрі тілдік, әрі психикалық  жағынан  зерттеген бірнеше ғалымдар бар. (Л.Н. Мурзин, Г.А.Гончаров, И.Ю. 

Черепанова, Б.Ф.Поршнев  т.б). Атап айтқанда  В.В. Радловтың «Түркі халықтарының  халық әдебиет үлгілері » 

деген он томдық  еңбегінің  1870 жылы  жарық  көрген  үшінші томында  бата сө здері жайлы айтылған. 

Ә.Диваевтың  «Қазақ халқы творчествасы» атты еңбегі де соның дәлелі.  Ә. Қайдар,  Н. Уәлиұлының         «Бата – 

тілектер»  Г.Смағұлованың  алғыс, қарғыс  мәндә фразиологизмдердің  семантикалық еркшеліктері  С. 

Төлекованың , К. Рысбаеваның [3]   еңбектерінде  фразеологизмдердің семантикалық ерекшеліктері  көрініс 

тапқан.  Тақырыптық  аясы толығып, түрленіп  бізге жеткен алғыс – бата сөздері  логикалық, құрылымдық 

жағынан  өзара  тығыз байланысқан,  тыңдаушыға бағытталған  ауызша сөйлеу түрі.  

 Суггестия алғаш рет арнайы  мақсаттан ғана туып,  белгілі әрекеттерді  іске асыру үшін  жұмсалған.  

Оның ғылымға дейінгі кезеңі XIX ғасырдың  ортасына дейінгі  ежелгі уақыт болды. Бұл кездегі суггестия  абыз, 

емші,  сиқыршы бейнелері арқылы көрініс тапты.  Олар емдік  және діни  мақсаттарға арналған  дұғаларды оқумен 

ғана шектелді.  Жалпы халыққа  түсініксіз  дұға мәтіндері  өздеріне ғана  белгілі сөздер  мен  сөз тіркестерінен  

құралған болатын.  Сиқыршылыққа, емдеу ісіне  тән шырақ  жағу, от айналу   сияқты әрекеттермен қатар  негізгі 

сиқырлау, емдеу көзі  дұға оқу,  сиыну  тілектері  қолданылды. Әрі  бұл әрекет аталған  адамдардың  халық 

арасында  өз беделдерін  бекітуге,  өздеріне табындыруға жұмсалды.  Сондықтан алғашқы суггестияда  ешқандай 

ғылыми негіз  болмады, ал суггестор (арбаушы) мен қарапайым  адамдардың арасында  жалғастырушы қызмет 

атқарды.  
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ШЕРХАН МҰРТАЗА ТІЛІНДЕГІ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР  

 

Мамбеткаримова А.Б.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

   

  Этнолингвистика – этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білу мақсатынан туындаған 

лингвистиканың жаңа бір саласы. Этностың қалыптасуындағы, өмір сүруіндегі тілдің рөлін, тіл мен дәстүрлі 

мәдениеттің және этностың ойлау ерекшелігін зерттеп, басқалардан айырмашылығын көрсетеді.   

Этнолингвистика ертеректе пайда болып (XVIII ғ), әлі күнге зерттеліп келе жатқанына және 

зерттеушілерінің көп болуына қарамастан нақты ғылым ретінде  қалыптасып болған жоқ. Қазіргі таңда терең 

зерттеліп, даму үстінде [1; 4]. 

Мен бұл мақаламда жазушы Шерхан Мұртазаның соғыс жылдарындағы қазақ халқының тұрмысын 

сипаттап жазатын «41 жылғы келіншек», «Бір нәзік сәуле» атты әңгімелеріндегі этнолингвистикалық сипаттағы 

сөздер мен сөз тіркестерін қарастырдым. Бұл әңгімелердегі ерекшелік те сол – оқиға желісі бір әңгімеден екінші 

әңгімеге өрбіп отырады. Кейіпкерлері де бір. Сонымен қатар, сол жинаққа енген «Ақсай мен Көксай» атты 

әңгімесі алынды. 

   Әңгімелердегі сөздерді мағыналық жағынан бірнеше мынадай топтарға бөліп көрсетуді жөн көрдім: 

1. Теологиялық. Яғни, діни сарындағы сөздер, қазақтың таным -түсінігіндегі құдайға сыйынушылық және 

табынушылық. 

2. Киім-кешекке байланысты сөздер. Яғни, ХХ ғасырдың бас кезінде қазақ даласындағы қыз-келіншектер мен 

ерлердің киіну үлгілері. 
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3. Салт-дәстүрге байланысты сөздер. 

«Бойтұмар» атты Шерхан Мұртазаның әңгімелер жинағындағы алғашқы  «41 жылғы келіншек» 

әңгімесінде соғысқа кеткен жұбайын өлді деуге қимай, үміт отын өшірмей сарыла  күткен Хадишаның кейпі сол 

41-жылғы соғыстың талай келіншектерін көз алдыңа еріксіз оралтады... Келесі әңгіме Хадишадай 

аналарымыздың күнделікті тірлігіндегі іс-әрекеті мен сөздерінен қазақ этнолингвистикасын көрсету болмақ. 

  Қазақтың күнделікті тұрмыста қарапайым боп көрінетін кез келген іс-әрекеттерінде, наным-

жоралғыларында, тыйым сөздерінде үлкен мән-мағына, терең түсінік, дұрыс өмір сүрудің айқын формулалары 

жатыр. Бұның барлығы қазіргі тілмен айтқанда немесе бүгінгі біздің басты тақырыбымыз болып отырған сөз – 

этнолингвистика немесе қазақ этнолингвистикасы. 

    Қазақта «оты өшті» деген сөз бар. Ол – үйінде бас көтерер адамы, шаңыраққа ие болар азаматы жоқ 

деген мағынада айтылады. Яғни, отты киелі санаған, оны өшіріп, түтінін шығармай, үйді иесіз қалдырудан 

қорыққан  [1, 41-49 бб]. Бұл көріністі әңгіменің мына бір тұсынан айқын аңғарамыз: «Күләй тұрмақ, сенің 

жалғыз қызың Жанар да әлдеқашан тұрмыс құрып, балалы-шағалы боп кеткен. «Қолыма көшіп кел, жалғыздан-

жалғыз қайтіп отырасың» деп мың айтып жалынды – бармадым. «Мақсұттың үйінің түтіні өшпесін – отырамын 

осында, - дедім» [2; 19]. 

   Қазақтың наным-сенімінде аруақтардың, өмірден өткен бабалардың рухтары иіс дәметіп үйге келеді, 

иіс шығарып, 7 шелпек пісіріп тарату, құран бағыштау сынды түсініктер бар . Сонымен қатар, иесіз қалған үйге 

де аруақтар жоламайды, ол үйден безеді деп түсінеді. Бұндай қазақтың сенімін «Бір нәзік сәуле» әңгімесіндегі 

қызы Жанардың Хадишаға «жалғыз өзің үйде отырмай, біздің үйге келіп, бізбен бірге бол» деген ұсынысына 

айтқан мына бір жауабынан көреміз:  

-  «О, сорлы қар, мені аруақ атсын деп жүрсің ғой. Аруақтарды қайда қоясың? Сенің әкең бар емес 

пе еді, бабаларың бар емес пе еді? Олардың аруағы түтін шықпаған үйден безбей ме екен? Күйзелмей ме 

екен? О дүниеге барғанда мен оларға не бетімді айтам? О несі-ей!» [2; 21]. 

Осыған ұқсас тағы бір сенім - әулие, аруақтарға сыйыну, олардан жәрдем тілеу, көмек сұрау. Қазақ бата 

бергенде де киелі санайтын әулиелерді тілге тиек етіп желеп-жебеп жүрсін деген мақсатпен «Бекет ата 

қолдасын», «Қыдыр болсын жолдасың» деген секілді тіркестерді қолданып жатады [5; 49]. Ал, дәл осындай 

жолдарды Ш.Мұртазаның осы «Бойтұмар» жинағына енген «Ақсай мен Көксай» атты әңгімесіндегі 

кейіпкерлердің бірі Айшаның аузынан естідік:  

  « - Ал жолдарың болсын! Домалақ әулиенің аруағы қолдасын!» [2; 29]  

   Діни түсінік, көзқарастың тағы бір көрінісі қазақтар аузынан тастамайтын: «Алла», «Құдай», 

«Жаратқан» секілді сөздер.  

« - Құдай тілеуіңді берсін, сен болмағанда іліне алмайтын екенмін, - деді Хадиша бейтаныс қызға 

жалбаңдап, ризалығын білдіріп» [2; 22] 

 «Құдайға шүкір, бала болсақ та ерте тұруға үйренгенбіз» [2; 28] 

 Қазаққа тән тағы бір үлкен мән-мағынағы ие дәстүрдің бірі – келіннің қайын жұртының есімдерін 

тікелей атамауы. Бұл дәстүр «Ат тергеу» деп аталады  [3, 31б.] «Айша Орха мен Ноханың атын атамайды: 

«мырза аға», «шырақ» дейді... Арзыны «Қорғанбайдың апасы» дейді»  [2; 28]. 

  «Ең әдемі киім – өз ұлтыңның киімі». Соғыс жылдарындағы шығармалардан таныспыз, қазақ 

даласындағы әйелдер мен ерлердің киім үлгілерінде әжептәуір қазақилық сақталған. Бұл туралы келесі 

мысалдарымда дәлелдейін: «Қодас жүнді көк есек мінген бақташы тымағын баса киіп алып: 

- Оу, Хадишамысың? Ат-көлік аман ба? – деді» [2; 26]; «Валя өзіне құшақ жая, көзін тарс жұмып 

алып, аңырап келе жатқан ақ кимешекті кішкентай қара кемпірге қарап состиыңқырап қалды» [2; 27]. Әрине, 

бұл келтірілген сөйлемдердегі киім атаулары бізге өте таныс. Бірінші сөйлемдегі тымақ – ерлердің бас киімі. Ол 

салқын ауа-райында киіледі. Негізінен аңның, малдың терісінен тігіледі. Оның елтірі тымақ, сеңсең тымақ, түлкі 

тымақ сынды түрлері бар. Кимешек те әлі күнге қолданысын жоймаған қазақ әйелдерінің ұлттық, дәстүрлі бас 

киімі [5; 54]. 

   Міне, жоғарыда айтып өткендерімнің барлығы тек қазақ дүниетанымына тән, нағыз қазақилықты 

танытатын ырым-жоралғы, салт-дәстүр, таным-түсінік. Бұлардың құндылығын, мән-мағынасын қазақтар ғана терең 

ұғына алады. Этнолингвистиканың да басты зерттейтін, көздейтін мәселесі сол – белгілі бір ұлттың өзіне ғана тән, 

өзіне ғана түсінікті, сол ұлтта пайда болып, оны ерекшелей түсетін тұсын көрсету. Қазақта бұдан басқа да ұлттық 

сипатын аша түсетін дүниелері көп. Біздің бұл жұмысымыз солардың бір парасы ғана. Қазақилықтың иісі аңқып 

тұратын Шерағаның шығармаларында этнолингвистиканың сан тарауларын кездестіруге болады. Әрине, бұлардың 

барлығы болашақтың еншісінде деп білеміз. 
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ТҰРАҚТЫ ТІРКЕСТЕРДЕГІ «АҚЫЛ» КОНЦЕПТІСІ 

 

Летчикова Н.,    Амирханова Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

      Тұрақты сөз тіркестерінде кездесетін адамның ойлау қабілеті туралы халықтық түсініктер осы уақытқа дейін 

жиналып, лингвистикалық зерттеудің нысаны болғаны сөзсіз. Бұған екі тілде кездесетін ақыл концептісіне мына 

фразеологизмдерді келтіруге болады. Қазақ тілінде: Ақылға салды пайымдап көрді, ойланды. Ақыл көрді - жөн 

көрді. Ақыл құрды - ақылдасты, кеңесті. Ақыл сұрады - ақылдасты, пікірлесті. Ақыл қосты - кеңес берді, пікір 

айтты. Ағылшын тілінде: Cross one's mind. Mind for the mind comes. Tenacious mind. Bring to mind. One thing on your 

mind. incomprehensible to the mind.  

        Біз мақаламыздағы басты назарды екі тілдегі, яғни ағылшын және қазақ мақалдарындағы ақыл сөзінің 

қолданылу ерекшелігі мен олардың арасындағы мағыналық байланысын ашқымыз келеді. Мысалы,  қазақ тілінде: 

«Адамның жүзі ақылдың айнасы», «Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі», «Ақыл айнымас, алтын шірімес», 

«Ақыл-арман, ой-өріс», «Ақыл - дария, ой - теңіз», «Ақыл айтсаң, батыл айт», «Ақыл азбайды, әділдік тозбайды», 

«Ақыл шыңы - даналық», «Ақыл көркі - тіл, тілдің көркі - сөз», Ашу - дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос», «Жау 

жоқта батыр көп, дау жоқта ақыл көп», «Ағадан ақыл, атадан нақыл», «Жаманға айтқан ақыл, жапанға атқан оқпен 

тең», «Айла алтау, ақыл жетеу — айлаға ақыл қосылса,  алдырмайтын екеу», «Ақыл ауыздан, мерей көзден», 

«Ақыл — ауыс, ырыс — жұғыс», «Ақылдан ашу көп болса — ақыл кетер, Ашудан ақыл көп болса — ашу не 

етер?», «Ақыл — алтын сандық, адамына қарай ашылар»[1, б. 258]. Ағылшын тілінде: «Wit is better than wealth», 

«A fool may give a wise man counsel», «A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out», 

«A wise man will hit at the edge of his wit»,«A wise man changes his mind, a fool never will», «A word (is enough) to the 

wise», «Be wise with speed, a fool at forty is a fool indeed», « No man is wise at all times», «One good head is better than 

a hundred strong hands», «Penny wise and pound foolish», «Some are wise and some are otherwise», « Success makes a 

fool look wise»[2, б. 367]. 

       Екі тілдің де классикалық афористикасында ақылға қатысты келесі афоризмдер бар. Қазақ тілінде: Білімдімен 

дос бол, 

Сасқанда ақыл береді.(Мөңке би), Адамның ең ұлы көркі - оның ақылы деп санаймын (Мұхтар Әуезов), Ақыл да 

ойлағанды ұнатады. Ойланып-толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді (Бауыржан Момышұлы), Зерек 

ақыл - суық мұз.(Абай Құнанбайұлы), Ақыл иесі - сөз иесі (Тоныкөк), Ашу қысса - ақылың ғайып болады (Махмұд 

Қашқари), Ақылға кішілік жүрмейді (Нұржан Наушабаев), Ашу бар жерде ақыл тұрмайды (Әйтеке би), Ақыл 

мидан қайнап шыққаны дұрыс ( Шал ақын), Ағылшын тілінде: Commonplace minds usually condemn what is beyong 

the reach of their understanding ( La Rochefoucauld), Little things affect little mind( Disraeli), A word(is enough) to the 

wise. Intelligence is the ability to adapt to change (Stephen Hawking). 

         Қорыта келе, қазақ, ағылшын тілдерінің фразеологиялық сөз тіркестерін, мақал-мәтелдер мен афоризмдерін 

талдай отырып, мынадай қорытындыға келдік. Қазақ тілінде ақыл ұғымы адамның бойындағы ең қымбат қасиет. 

Ақылдың көмегімен жақсы мен жаманды айырып, қиындықтан жол таба алады.   
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Қ. Жұбанов  зерттеулеріндегі қазақ музыкасы 

 

Қуандықова А.Е 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Құдайберген Қуанұлы Жұбанов – қазақ тіл білімінің тұңғыш ғылыми негізін қалаған лингвист, профессор. 

Бар өмірін, күш, қайратын білім жолында сарп еткізіп, қысқа өмірінде білімнің алтын қазығын қаққан, уақыт көші 

жылжып, ғасыр ауысса да,  асқар тау алыстаған сайын анық әрі биік көрінетіндігі секілді есімі де, еңбегі де халық 

жадында жаңғырып тұр. Себебі, ғалымның терең білімінің арқасында соңында қалдырған өшпес мұрасы, ұлттың 

айнасы, халықтың болмысын, әлемдегі орнын айқындап, айшықтап беретін ұлттың жаны, тірегі – қазақ тіл 

білімінің негізін қалап, қазіргі күнге дейін бояуын өшірмей сақтаған қазақ лингвистикасының іргетасын қалады. 

Жас шағынан түркі тілдерімен түбегейлі араласып жүріп, араб, парсы, орыс тілдерін терең меңгеріп, жалпы тіл, 

түркология салаларымен айналысып, қазақ тіл білімін зерттеуді қолға алып бет бұрды. Осындай тынымсыз ізденісі 

мен еңбегінің арқасында қазақ лингвистикасына жаңа терминдер, дыбыстар, латын графикасы, қазақ 

сөйлемдерінің орын тәртібі, құрылымдық ерекшелігі, орфоэпия,орфография  сынды ұлттық болмысымызды 

айқындайтын тіліміздің діңгегін бекітті.  Атап айтатын болсақ , «Емле жайындағы пікірлер», «Буын жігін қалай 
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табуға болады?», «Қазақ әдеби тілінің терминдері туралы», «Қазақ тілінің грамматикасы», «Қазақ тілінің 

грамматикасының мәселелері»,  «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер», «Алфавит, орфография, терминология 

мәселелері», «Қазақ әдеби тіл мәселелері» және т.б сынды ғылыми зерттеулері мен мақалалары тіл білімінде 

айрықша маңызға ие.  Өйткені, өткен заманда да, қазіргі қоғамда да, тілімізді терең меңгеру, оқыту, үйрету, ел 

болашағының дамуының негізі, тереңдігі. Осы тұрғыда ғалым Қ.Қ.Жұбановтың тіл туралы  сөз және сөйлем 

құрылысы, жалпы лингвистика бойынша қалдырған еңбектерін оқып, зерттеу міндетіміз. Ғалымның  еңбегіндегі 

мына сөздеріне де назар салсақ: «Сөйлеген сөздеріміздің қай-қайсы да түрлі дыбыстардың түрліше құралысуы, 

орналасуы сияқты көрінеді. Кірпіш үйдің қабырғасы қабырға болмастан бұрын бөлек -бөлек, ұсақ-ұсақ кірпіштер 

болып, сол кірпіштерден құралып, қаланып барып қабырға қалпына келгені сияқты, тілде де дыбыстардан 

құралып барып буындар, буындардан жиналып келіп сөздер, сөздерден топталып алып сөйлемдер пайда болатын 

тәрізді», деп түсіндіреді [1, 90]. Академик-жазушы М.Әуезов өзінің жиырма томдық шығармалар жинағына  енген  

«Ірі оқымыстылар» атты мақаласында ана тіліміздің табиғатын тануда, Қ. Жұбанов ақылды, өз заманында 

жұлдызының жарқылы ілгерінде болатынын айта келіп:  «Енді бүгін сонау Абай меңзеген өрістен Абайша көз 

салып қарасақ, өз тұрғыластарымыздың ішінен өнердің, істің, еңбектің талай майталман жорғасы мен жүйрігін 

көреміз. Жорға мен жүйріктің алғаш аяқ тастасынан көзге шалынатын сияқты, сол адамдардың қай -қайсысы да 

бастапқы қадамдарынан-ақ өздерінің кім екенін, қоғамдағы орны қандайлық болатынын аңғарта б ілген-ді. Біздің 

әңгімелеп отырған Құдайберген Қуанұлы Жұбанов туған жер, өскен еліне шынайы ой -арманымен, қалтқысыз 

көңілі, ақаусыз білімімен танылған адал азамат, ардақты ғалым еді», - деп сөзін түйіндейді [2, 12 ].

 Сонымен қатар ғалым тек  қазақ тілінің грамматика саласы бойынша ғана емес, қазақ халқының мәдениет, 

әдебиет, өнер мәселелері бойынша да терең еңбектер жүргізді. Соның ішінде «Қазақ музыкасында күй жанрының 

пайда болуы жөнінен» атты зерттеуі қазақ музыка аспаптары, күй, әуендерінен мол мағұлмат береді. Қазақ халық 

мәдениетін, салт-жоралғысын, әдебиет пен тарихтың да бір бөлімін шертетін музыка өнері. Қазақта ән мен күйдің 

екі бөлек айырмашылығы бары, сөзсіз әуенді жанымен ұғынып, түсіне білуі, халық музыкасын терең түсініп, 

дамығанын көрсетеді. Сондықтан да, қазақ музыкасының түп тамырына үңіліп зерттеп тарихын білу – парыз. Осы 

тұста ғалым Қ.Жұбанов зерттеулеріне сүйенсек. Қазақта жазба тарихы жоқ, барлық, өлең-күйлер ауыздан-ауызға 

тарап, жатталып бүгінгі күнге дейін жеткен. Сондықтан да, күйлердің нақты шығу тарихы, дамуы белгісіз. Десек те 

ғалым, үмітсіздікке жол бермей, өз зерттеулерінде мынадай материалдарға сүйенуді жөн көреді:  Бірінші:біздің 

музыкамыз жайында түрлі мәдениетті елдердің жазып қалдырған тарихи деректері; екінші: халқымыздың  

музыкаға байланысты тарихи идеологиясы; үшінші: сол идеологияның бірі болған тіл материалдары. Тіл 

материялдары дейтініміз – түрліше музыка терминдері, бұлар мен басқа сөздердің мағынасының арасындағы 

байланыстар; төртінші: ең маңыздысы – музыканың өз материалдары, халық музыкасы шығармаларының, 

күйлердің өзінің ішкі құрылысын тексеру; бесінші: осы жоғарыда айтылған материалдарды топтағаннан кейін, 

қазақтың халық музыка шығармаларын басқа жұрттың шығармаларымен салыстырып, солармен арасындағы 

байланысын, бір-біріне жасаған ықпалын, бірі мен бірінің араласып айқасқанын тексеру [3, 273]. Осы көрсетілген 

жөнмен халық музыкасының тарихи деректерінен бастаса,  «Күй» деп басқа елдерде нені атайды?  Ғалымның 

зерттеуі бойынша қазақта күй түрінде айтылған сөз шағатай, ұйғыр тілдерінде, анатоль түрік тілдерінде «көк» 

болып айтылады. Себебі, қазақтың «и» дыбысның өзі де бірқатары шағатай тілінде, ескі ұйғыр тілінде, түрікпен, 

әзірбайжан тілдерінде «қ», «г»-ге айналған. Сондықтан да «күй» сөзі оларша «көк» болуы заңды құбылыс дейді. 

Сонымен қатар күй жанры жөнінде Әбдіқатар Мурағидің «Зубдәтәл әдуар»  деген кітабындағы жазылған күй 

жайындағы бірқатар мәліметтерге сүйенеді. Осыдан қорытындылып келгенде күй тек қазақта ғана емес, біздің 

қазақ – қазақ болмай тұрған кезде, 14 ғасырларда да болғандығы, оның үстіне хан сарайында, жоғарғы таптың 

қолында болған музыка түрі екендігін дәлелдеп көрсетеді. Тек бұл ғана емес, осымен қатар қазақ тіліндегі музыка 

терминдеріне де біраз шолу жасаған. Қазақ аспапарының атауының шығуы және өзгерістерге түсіп әралуан 

атауларының пайда болуына терең мән берген. Солардың бірі – «сыбызғы» атауының шығуы туралы маңызды 

мағұлмат қалдырған. «Сыбызғы» сөзінің түбірін алып қарайтын болсақ «сыбыз». Мұндағы ұяң «з» дыбысын қатаң 

«с» дыбысына айналдырса, «сыбыс» болады. «Сыбыс» қазақша дыбыс дегеннің бір таруы, сонымен қатар сыбызғы 

қамыстан, қурайдан жасалатын болғандықтан қамыс та алғашқыда осылай аталған. Қазақша қамыстың бір аты – 

сыбыс. Ұзын бойлы, жіңішке нәрсені таныту үшін «сидайған» түрінде пайдаланып аталып кеткен. Осыдан барып 

«сыбыз» сөзінің шығу төркінін сыбыс, қамыс сөздерімен байланыстыра келіп анықтайды. Сөйтіп «сыбыз» деген 

сөз бірінші жағынан – дыбыс, екінші жағынан – сол дыбысты шығаратын құралдың аты болса, үшіншіден; сол 

құрал болатын заттың аты – қамыстың аты болғаны. Жалпы тіліміздегі атаулардың шығу төркіні нақты бір затқа 

ұқастып алынып, кейін уақыт өте фонетикалық өзгерістерге ұшырап, дыбыстардың алмасуы немесе түсіп қалуы 

атаудың өзеруіне себеп болады.           

 Сонымен қатар,қазақ әуендерінде поэзия мен музыка мақамының бірлігіне негізделген ән-жырлар келе-

келе дараланып екі түрлі өнер арнасына жіктелеген. Оның бірі – ән өнері, екіншісі – күйшілік дәстүр. «Күй»  деген 

сөздің арғы тегін ғалым «көк»-пен байланыстырғанын айтып кеттік. Күйдің де көкпен, аспанмен байланыстырып, 

бірін – жоғарғы аспан, бірін – төменгі аспан деп санаған.  Себебі, көк пен су бір кездері бір ұғым болған. Осыдан 

бастап музыканың алғашқы тууы адамдардың табиғатпен арпалысып, өздерін табиғаттың төл перзенті с езінуі. Ал, 

«ән» сөзі қазақтың өз сөзі емес. Ғалымның зерттеуі бойынша «ән» парсының «оһәник» деген сөзінен өзгертіліп 

жасалған дегенді алға тартады. Өйткені, қазақ тілінде «ә» дыбысы ертеден болмаған. Көбінесе араб, парсы 

тілдерінен келген сөздердің өзгеруінен пайда болған. Бүгінде күйге сөз немесе басқа өлең жолдары қосылмайды. 

Ал, алғашқыда бұл күйге сөз қосылып, дауыс қосып ән шырқау аралас болған.    
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Ғалымның қазақ музыка өнерін зерттеудегі негізгі мақсаты, музыканың өз мамандарына, музыка 

материалдарының құрылысын жеткізу. Күй жанрын әуен, музыкалық аспаптар, эпос, жыр -толғауларды зерттеп 

болашақ ұрпақтың пайдалануына жол ашу.          

Қорытындылайтын болсақ , ұстаз, лингвист, тұңғыш ғылыми  профессор Қ.Қ.Жұбановтың  аты тек бір 

ғана өңірге сыймайды, барша қазаққа , барлық түркі халқына ортақ  дара тұлға.  «Жақсының аты, ғалымның хаты 

өлмейді»,- дегендей, қамшының сабындай қысқа өмірінде өшпестей сара жол салып, қалдырып кеткен мұралары өз 

күшін жылдан-жылға арттырмаса, кеміген емес. Терең  білімі мен зердесі, қажыр-қайраты, еңбегінің арқасында өз 

заманында шешімін таппай жүрген қазақ тілінің жазу, терминология, әдістеме, тіл білімінің фонетика, 

лексикология, грамматика салаларындағы көкейкесті мәселелері шешімін тапты және кейін жалғасты десек те 

болады. Ғалымның әдебиеттану, мәдениет, өнер туралы жазған құнды зерттеулері мен пікірлері бір төбе. Ес 

білгеннен бастап бар өмірін ғылым жолына арнаған ғалым өмірінің соңына дейін осы жолдан тайған емес.  

Біліммен қатар асқар таудай әке болып, атағы алты алашқа  тараған алты баланың арыстай әкесі атанып, 

ұрпақтары да бүгінде елімізді бір-бір сатыдан жоғары көтеріп, алтауы аспандағы алты шоқ жұлдызымызға 

айналды.  Осындай қазақтың маңдайына біткен ғылымның жарық жұлдызы Қ.Қ.Жұбанов есімін ел ұлықтап, есте 

сақтау мәңгілік парыз. 
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Этникалық стереотип – адамдар арасындағы әлеуметтік және психологиялық қатынастар тәжірибесінен 

тұратын әлеуметтік образдарды сезіммен бояйтын, табиғатынан берік, эмоционалды білім.  

«Стереотип» феномені лингвистердің, әлеуметтанушылардың, этнографтардың, когнитологтардың, 

психологтардың, этнопсихологтардың жұмыстарында қарастырылады. Бұл  ғылым өкілдері стереотип ұғымын 

зерттеу барысында жан –жақты ашып, өзіндік қасиеттерін ерекшелейді. Осыдан келіп, стереотиптердің түрлері 

ажыратылады. Мысалы: әлеуметтік стереотип, қатынас стереотиптері, ментальді стереотип, мәдени стереотип, 

этномәдени стереотип және т. б. 

У.Липпман стереотип ұғымын: «адам басындағы әлемнің күрделі обьекттерін қабылдауда күш–әрекеттердің 

үнемделуі, яғни реттелген схемалық түрдегі мәдениетпен байланысқан «әлем суреттер»  [1,12] деп түсініп, ең 

алғаш рет 1922 жылы қолданған. Этникалық стереотиптердің санада пайда болуының психологиялық механизмі – 

стереотиптердің сапалы айырмашылықтарының мүмкіндіктерін болжайды, олар аздап немесе біраз шындыққа 

жақын болуы мүмкін. Егер, стереотиптерді ғылыми ақиқат пен қатаң логика критерийлерімен өлшейтін болсақ, 

онда оларды ойлаудың жетілмеген әдісі ретінде мойындау керек. Дегенмен де, стереотиптер бар және адамдар оны 

өздері сезінбесе де кеңінен қолданады.  

Этникалық стереотиптерді автостереотиптер және гетеростереотиптер деп 2 түрге бөліп қарастырамыз. 

Автостереотиптер дегеніміз – берілген этникалық бірлестіктерге деген анық өкілдері берген баға, тұжырым, 

пікірлер. Әдеттегі автостереотиптер жақсы бағалар комплексінен тұрады. Гетеростереотиптер дегеніміз – берілген 

этникалық бірлестік өкілдерінің басқа халықтар туралы баға берген тұжырымдарының жиынтығы [2,35].  

Берілген халық өкілдерінің сыртқы келбетінің көрінісі, оның тарихы, өмір сүру және еңбек ету 

ерекшеліктері туралы кешен, бұл – этникалық стереотиптердің берік ядросы.Немістердің ұқыптылығы, қытай 

церемониялары, африкалық темперамент, итальяндықтардың қызуқандылығы, финдердің қырсықтығы, 

эстондықтардың баяулығы – оның әрбір өкіліне таралатын жалпы халық туралы стереотиптік көріністер. Қиыр 

Шығыс пен Батыс өкілдерін салыстырған кезде Шығыс халықтарына тән тұйықтық көзге түседі. Осы сияқты әр 

елдің өздеріне тән стереотиптері болады. Әлем халықтарының ұлттық сипаттарының ерекшеліктері мен іскерлік 

кездесу жүргізу мәдениетіне тоқталайық. Қазақтар. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Қазақтардың тағы бір 

ерекшелігі – қонақжайлылығы. Қазақстан жас мемлекет болғандықтан, оның іскерлік қарым -қатынас жүргізуі де 

қатар дамып келеді. Бірақ, бұл енді ғана қалыптасты деген сөз емес. Ежелдегі ел басқарған хан-сұлтандарымыз өз 

саясатын жүргізіп, рулар арасындағы дау, жанжалдарды билердің, шешендердің көмегімен шешіп отырған.  

Сонымен қатар, ұлтымыздың ұлы ғұламалары мен даналары болашаққа азық болар нақыл сөздері мен 

ақылды ойларын бізге аманат етіп қалдырған. Соның ішінде, үлкен тәрбиелік мәнге ие мәдени этникалық 

стереотиптерге жататындар:  

1. Жаманды жасыр, жақсыны асыр. 

2. Балаңды бес жасқа дейін патшаңдай күт, он беске дейін құлыңдай жұмса, он бестен бастап досыңдай сырлас.  
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3. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жаныңнан түңілсін және т.б. 

Арабтар. Әлемдегі берік өркениеттердің бірі – араб елдері. Арабтардың ата– бабаларына жаугершілдік, діни 

фанатизм сияқты қасиеттер тән [3,55]  Бірақ қазіргі арабтарда іскерлік және ұйымдастырушылық сияқты қасиеттер 

басым орын алады. Арабтардың қазіргі заманғы стереотиптері діни фанатиктер жүргізген террорлық акттер туралы 

ақпараттар негізінде құрылды. Бұл жағдайда, арабтардың неғұрлым сауатты бөлігі, шамалы, тіптен олардың 

көпшілігі христиандықты қабылдаған. Арабтар өз сезімдерін таптауда өте сезімтал, ислам дініне қатысты, араб 

салт–дәстүрлерін сынайтын әңгімелерден қашады. Қалыптағы бағыттағы мұсылман арабтар діни шыдамдылықпен 

ерекшеленеді және қандай да бір құдайға сенушілерге құрметпен қарайды. Таза мұсылмандардың түсініктері өте 

кең. Діни наным–сенім арабтар психологиясына екі түрлі әсер етеді. Біріншіден, діншілдік ішкі және мінез– 

құлықтық сипаттың өзгерісіне әсер етеді. Екіншіден, дәл арабтар үшін діншілдік ойлау жүйесі мен мінез–құлықты 

өзгертетін ерекше наным болып табылады. Арабтар үшін келіссөздердегі маңызды элемент партнерлер арасындағы 

сенімді орнату болып табылады. Алғашқы таныстық кезінде кішіпейілділік пен ізеттілік танытады. Бұл мінез – 

құлық Құран талаптарымен шартталған. Әңгімелесу процесінде арабтар анық жауаптардан қашып, «иә» және 

«жоқ» сөздерін қолдану орнына «Егер, Алла қаласа» деген сияқты формулировкалар қолданады. Тіке қарсылық 

білдірмейді, ал ұсынысқа мақтау айтып, әртүрлі сылтаулар айтады.   

Жапондар тәрбиелі, интеллегентті адамдар. Олар тазалық пен тәртіпті бірінші орынға қояды. Жапондардың 

ерекше қасиеті–үлкендер алдындағы қарыз саналатын адалдық болып табылады. Үлкендерді тыңдау, сол 

кісілердің айтқанымен жүру, ата– анаға деген құрмет -  олардың басты міндеті. Жапонияда ауызша қарым–қатынас 

кезінде тіке сұрақтар қойылмайды және салмақты істерде әзілдер мен аударылған анекдоттарды нашар 

қабылдайды. Келіссөз жүргізу кезіндегі сүйікті әдісі - өз картасын ашпай, қарама–қарсы жақ мүмкіндіктерінің 

шегіне жетіп, оның әлсіз жақтары мен ерекше қызығушылықтарын табуға ұмтылу. Келіссөз жүргізудің қарапайым 

жапондық әдісі – жеке және жалпы мәселелердің шешімін шексіз қайталау, қарама – қарсы жақты бірінші болып 

берілуге ұмтылу.  Жапонияның жоғары шенді адамдары қысқа сөйлегенді ұнатады.  

Қазіргі таңда немістер әртүрлі ұлттардан құралған. Мінездерінде ұсақ өзімшілдік белгілері байқалады. Неміс 

үшін «мен» және жеке бақ–береке бәрінен де бірінші орында тұрады. Осымен оның қоғамдық және саяси өмірге, 

жеке өмірге, тума–туысқа, достарға және өз жанұясына деген қатынасы анықталады. Немістерде бастық жоғарғы 

беделді адам болып саналады. Сол себепті олар бұйрықпен жүруге үйренген және үлгі бойынша қызмет етеді.  

Немістердің тағы бір ерекшелігі – тәртіп сүйгіштігі. Гетенің «Жас Вертер мұңы» романында «маған тәртіпсіздіктен 

гөрі заңсыздыққа шыдаған жеңіл» деген сөз бар. Тазалық сүйгіштік неміс жанұясында балалық шағынан бастап 

үйретіледі. Немістер өте пунктуальды келеді. Олар әрқашан да жұмысқа бір уақытта барып, бір уақытта қайтады.  

Келіссөздер жүргізген кезде де белгілеген уақытта кездесудің өтуіне баса назар аударады. Келіссөз бір немесе 

бірнеше партнерлердің қатысуымен өтеді және шешім табу мүмкіндіктері анық қарастырылатын келіссөздерді 

қалайды. Кәсіпкерлер сұрақтарды бірінен кейін бірін біртіндеп талқылағанды жақсы көреді. Келіссөз өткізу 

уақытында өткізілетін орын мен қажетті құрал – жабдықтардың болуын қамтамасыз етеді. Кез келген британдық 

фирмадағы келіссөздері қатаң түрде, сонымен қатар көптеген фактілік, анықтамалық және статистикалық 

материалдар келтірумен өтеді. Әрбір қадам, позиция есептеліп, контракттың барлық тетіктері мен параметрлері 

бекітіліп отырады. 

 Іскерлік қарым-қатынаста сөздің әсерлілігі, сөйлеушінің дауыс ырғағы, сөйлеу әдебі жұмыстың атқарылу 

барысына өз әсерін тигізеді. Қоғамдағы ғылым мен техниканың дамыған кезеңінде тілімізге енген жаңа ұғымдар, 

атаулар, терминдердің атқаратын қызметі де ерекше. Кейбір жаңа сөздер әлеуметтік-тұрмыста қолданылса, кейбір 

терминдер белгілі бір салада айналысқа түседі. 

«Қоғамдық қызметі өскен тілдің сөз байлығы өсіп, тіл стилдік тұрғыдан сараланып, мағыналық 

өзгерістерге түседі. Олай болса, мемлекеттік тіл өмірдің әрқилы салаларына тәкелей қатысты болып келетін іс 

жүргізу саласында кеңінен қолданылуы тиіс. Саланың арнаулы сөздері мен терминдері, кейбір құжатқа тән сөз 

саптау ерекшеліктері тіліміздің дамуына өз әсерін тигізеді»  [4]. 
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ХХ ғасырдың ортасында дүниенің әр түпкірінде қарым -қатынас мәселесіне арналған зерттеулер пайда 

болып, тарала бастады. Мұндай зерттеулер ішінде тұлға дамуындағы педагогикалық қарым -қатынасқа қатысты 

еңбектер ерекше орын алады. Қарым -қатынас адамдардың өзара әрекеттестік және өзара қатынас жасауының 

ерекше формасы. 

С.И. Ожегов сөздігінде қарым-қатынас ұғымы өзара келісім, іскерлік және достық байланыс арқылы 

анықталады. Нақты әлеуметтанулық, психологиялық, педагогикалық зерттеулерде қарым -қатынас ұғымы өзара 

әрекеттестік, байланыс ұғымдарымен жақын мағынада қолданылады [1, б. 427]. Сонымен қатар қарым-қатынас 

контексінде өзара әрекеттесуді, қатынасты тиімді жүзеге асырудың тәсілдері, дағдылары, құралдары, адамның 

қабілеті мен қасиеттері жүйесінде қарастырылады. Қазіргі кезде қатынас мәселесін философия,психология, 

әлеуметтану, этика, психолингвистика осы сияқты, саладағы ғылымдар әр жақты зерттейді. Мысалы, Л.П.Буева 

пікірнше іс-әрекет пен қарым-қатынас өзара байланысты, сонымен қатар өзбетті деп тұжырымдайды. Қарым-

қатынас мәселесін Б.Д. Парыгин, И.С. Кон, А.А.Леонтьев, Б.Ф.Прошнев, Г.М.Андреева, В.С.Мухина, Я.Л. 

Коломинский, М.Н. Щелованов, Н.М. Аксарина, М.С. Каган, Г.А. Балл, В.Н. Брановицски, А.М. Довгиалло, 

Б.Ф.Ломов, М.И. Лисина, К.Обуховский, К.А. Абульханова-Славская, Х.Т.Шерьязданова, А.Р. Ерментаева, С. 

Елеусізова т.б. ғалымдар қарастырған. А.Н. Леонтьев іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынаспен қабаттас 

болады деп түсіндіреді. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады. М.С.Каган 

пікірінше қарым-қатынасты адамның іс-әрекетінің бір түрі, құрлым мен атрибутына тән деп қарастырады. 

М.В.Соковин пікірінше адамның қарым -қатынасын коммуникативті іс-әрекет, қатынас, өзара түсіну және өзара 

әсер ретінде қарастырады. 

«Қарым-қатынас» ұғымының көп анықтамаларының арасында біз оны – «коммуникативті іс-әрекет» 

ұғымымен  синоним деп қарастыратын позицияларына жүгініп, М.И. Лисинаның анықтамасын арқау етеміз. 

Сонымен қарым-қатынас деп - екі  немесе одан да көп  адамның қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ нәтиже 

алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін атаймыз. Олай болса, біз зерттеуімізде 

қарым-қатынастың мазмұнды жағына, іс-әрекет жүйесіндегі қарым-қатынастың орнына, әр жас шамасындағы 

балалардың психикалық дамуының қарым -қатынас байланысын анықтауға, балалардың қарым-қатынас қажеттілігі 

мен мотивтерін анықтауға баса назар аудардық. А.Н.Леоньтевтің зерттеулеріне назар аударатын болсақ, ол іс -

әрекеттің қай түрін болмасын қарым -қатынаспен қабаттас болады деп түсіндіреді және іс-әрекетті қарым-

қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады [2, б. 455]. А.Н. Леоньтевтің қарым -қатынасты іс-әрекеттің өзгеше 

түрі деп талдау концепциясы, Б.Г. Ананьевтің, А.А. Бодалевтің коммуникативтік әрекет жайлы ілімдері біздің 

зерттеулеріміздің әдіснамалық негізі болды. 

Тұлғa жәнe қaрым-қaтынac - пcихoлoгиялық бiлiмнiң ocы мaңызды caлacының нeгiзгi түciнiктeрi. 

Әлeyмeттiк пcихoлoгия қaрым-кaтынac прoцeciндe тұлғaның дaмyын, қaрым -қaтынacын жәнe ic-әрeкeтiн зeрттeйдi. 

Бacқa aдaмдaрмeн қaрым-қaтынac прoцeciндe aдaм aдaми мәдeниeттi, тaрихи дaмy жәнe жaлпылaмa түciнiктeрдe, 

eңбeк дaғдылaрындa, мiнeз-құлық eрeжeлeрiндe т.c.c жинaқтaлғaн тәжiрибeнi игeрeдi. 

Бacқa aдaмдaрмeн тiкeлeй қaрым-қaтынacты тұлғa aрaлық қaжeт eтy - aдaмның нeгiзгi әлeyмeттiк 

қaжeттiлiктeрiнiң бiрi. Бacқa aдaмдaрмeн қaрым -қaтынac oрнaтa oтырып, aдaм тaнымдық - жaңa әceрлeр, жaңa 

aқпaрaттaр қaжeттiлiгiн қaнaғaттaндырaды. Ocы eкi өзaрa үздiкciз бaйлaныcқaн қaжeттiлiктeр aдaмның aлғaшкы 

күндeрiнeн oның пcихикaлық дaмyын aнықтaп, бiрлecкeн ic–әрeкeттe қaрым-қaтынac қaжeттiлiгiнe қызмeт eтeдi. 

Ал отандық ғалым С.М. Жақыпов бүтіндей оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін анықтайтын факторлардың бірі 

және оқытушы мен оқушының арасындағы өзара әрекеттестік деп бірлескен диалогтық танымдық іс -әрекетті 

тиімділік критериі деп көрсетеді. Мұнда өзара әрекеттестік, қарым-қатынас мәселесі шешілгенде танымдық іс-

әрекетті қалыптастыру үрдісіне жетекшілік жасау мүмкіндігі пайда болатындығы дәлелденеді. Психологиялық, 

педагогикалық зерттеулерде педагог пен балалар арасындағы қарым -қатынас мәселесі басты орын алады. Бұл 

қарым-қатынасты анықтауда арнайы “педагогикалық қарым -қатынас” деген ұғым қолданылады. Педагогикалық 

қарым-қатынас А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, В.А. Петровский, А.А. Леонтьев т.б. 

еңбектерінде мазмұны, формалары, тәсілдері бойынша сипаталады. Педагогикалық қарым -қатынас педагог пен 

балалар арсындағы нақты психологиялық контракт деп түсіндіріледі. Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынacтың 

нeгiзгi фyнкциялaрын aнықтay үшiн жaлпылaй қaбылдaнғaн клaccификaцияғa cүйeнгeнiмiз дұрыc бo лaды. 

Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынac фyнкциялaрын aнықтay көбiнece oқытyшының өз қызмeтiндe aлғa қoятын 

мaқcaтынa бaйлaныcты: a) oқy-тәрбиe мaтeриaлдaрын бiлiм aлyшының дaрa eрeкшeлiктeрiнe қaрaй iрiктey, құрy 

жәнe oлaрдың жeкe тұлғaлық үлгiciн жoбaлay ceкiлдi кoнcтрyктивтiк қaбiлeтi; ә) бiлiм aлyшыны әр түрлi oқy 

әрeкeтiнe қaтыcтырып, ұжымдa тұлғaның бeлceндiлiгiн көтeрy cынды ұйымдacтырyшылық қaбiлeтi; б) бiлiм 

aлyшылaрмeн жaқcы қaрым-қaтынacтa бoлy, oлaрдың дaмy дeңгeйiнe, тaлaбынa caй бoлy ceкiлдi кoммyникaтивтiк 

қaбiлeтi.    Педагогикалық қарым-қатынас негізінде балалардың мінез-құлқы, таным 

дүниесі, адамгершілік позициясы қалыптасып жетіледі. Педагогикалық қарым -қатынастың формасы - балалар мен 

педагогтың “субьект-субьект” жүйесіндегі бірлескен әрекеттестіктері болып табылады  Педагогикалық 

қарым-қатынас процесінде өте маңызды рөлге оқытушы ие болады. Мұғалімнің рөліне С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский және т.б. кеңес педагогикасының классиктері үлкен көңіл бөлді. Oқытyшы 

мaмaндығын әр түрлi мiнeздi, әр түрлi тeмпeрaмeнттi aдaмдaр мeңгeрeтiндiктeн, қaрым -қaтынac cтилi дe әр түрлi 

бoлып кeлeдi. Қaрым-қaтынac cтилi ұғымынa В.A.Кaн-Кaлик: “Қaрым-қaтынac cтилi дeп бiз пeдaгoг пeн 

oқyшының әлeyмeттiк-пcихoлoгиялық aрaқaтынacының жeкe-типoлoгиялық eрeкшeлiктeрiн aйтaмыз: a) мұғaлiмнiң 

қaтыcымдық мүмкiндiктeрi; ә) пeдaгoг пeн oқyшының өзaрa қaрым -қaтынacының қaлыптacyы; б) пeдaгoгтiң 
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шығaрмaшылық тұлғacы; в) oқyшы ұжымының eрeкшeлiктeрi” дeгeн aнықтaмa бeрeдi [3, б. 76].   

   А.В. Луначарский тәрбиенің терең жолдастық қатынасқа негізделуін оқушының 

тәрбиесіндегі басты принцип болу керек деп көрсеткен [4, б.460]. Оқу -тәрбие жұмысының нәтижелі болуын 

қамтамасыз ететін педагогикалық техниканың құрамдас компонентіне Н.К. Крупская қарымқатынасты жатқызған 

[5, б. 460]. С.Т. Шацкий педагогтар, яғни ересектер мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттестік жасау 

ситуацияларын терең талдап, педагогикалық әсер етудегі әдістемелер мен шеберлікті, оқушылар ұжымын 

ұйымдастыру тәсілдерін қарастырған [6, б. 326].      Р.С. Немов зерттеуінде 

қарым-қатынасты адам психикасының қалыптасуы, дамуы және мәдени, саналы әрекеті деп тұжырымдайды [7, б. 

606]. Адам психологиялық дамыған адамдармен қарым -қатынас арқылы, үйрену мүмкіндігіне сәйкес, өзінің 

жоғары танымдық қабілетін және сапасын меңгереді. Адам дамыған тұлғалармен белсенді қарым -қатынас арқылы 

өзі де тұлға ретінде дамиды.          

 А.С. Макаренко қарым-қатынасты жеке теориялық мәселе ретінде қарастырған жоқ. Алайда оның 

еңбектерінде ұжымның қалыптасуындағы қарым -қатынастың рөлі, ұжымдағы іскерлік және жеке қатынастар 

мәселелері, оқушылар ұжымымен өзара әрекет жасау аспектілері айқын сипатталынады. Олай болса қарым -

қатынас біріншіден оқу міндеттерін шешу құралдары, екіншіден, тәрбие үрдісін әлеуметтік-психологиялық 

қамтамасыз ету шарты, үшіншіден, оқу мен тәрбиені нәтижелі ететіндей педагог пен оқушылардың өзара 

қатынасын ұйымдастыру тәсілі болады.А.С. Макаренко оқушылармен қарым -қатынас жасауға педагог студенттік 

кезінде үйретілуі қажеттігін жетілдіру үшін арнайы дәрістерді жоғары  оқу орындарында оқыту керек деді. Aдaм 

өмiр cүрyi мeн қимыл-қoзғaлыcы aрқылы өзiнiң әрeкeтiн бaғaлayғa үйрeнeдi, aдaмгeршiлiк нoрмaлaрын мeңгeрeдi. 

Oтaндық пcихoлoг, прoфeccoр C.М. Жaқыпoв oқытy прoцeciндeгi cyбьeктiлeрдiң қaрым -қaтынacындaғы 

мaғынaлaрдың өзгeрyi бiрiккeн ic-әрeкeттiң мoтивтeрi мeн мaқcaтының зaңды құрылyынa мүмкiндiк бeрeдi жәнe 

oлaрды oқытy прoцeciндe ecкeрy, бiрiк кeң тaнымдық ic-әрeкeттi қaлыптacтырy үшiн қaжeттi шaртты 

жacaйтындығын eрeкшe aтaғaн. Coндықтaн, қaрым -қaтынac тұлғaның қoғaмдa дaмyынa oрacaн зoр ықпaл eтeдi. 

А.А. Бодалев және В.Я. Ляудис педагогикалық қарым -қатынас тұлғаның қалыптасуының және оның дамуын 

басқару мүмкіндіктерін қарастыратын білімнің жаңа аймағы екендігін атап көрсетті. Х.Т. Шерьязданова қарым -

қатынасты болашақ педагогтарды кәсіби дайындау негізі ретінде дәйектеген. А.Р. Ерментаева педагогикалық 

қарым-қатынасты дамытудың этнопсихологиялық негізін, ұлттық психологияның педагогикалық қарымқатынасқа 

әсерін қарастырған.  Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынacтың мaқcaттaры тyрaлы aйтa oтырып, oтaндық 

зeрттeyшi A.Б.Oрлoв «мұғaлiмнiң тұлғaлық цeнтрaцияcы» дeгeн тeрминдi қoлдaнды, oның oйыншa oл пeдaгoг ic -

әрeкeтiнiң жүйe құрayшы мiнeздeмeci бoлып тaбылaды, oның көптeгeн көрiнyлeрiн aнықтaйды: пeдaгoгикaлық 

cтиль, қaтынac, әлeyмeттiк пeрцeпция. Cөйтiп, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeт мұндa coнымeн қaтaр рyхaни-

дүниeтaнымдық кoмпoнeнттeн бacтaп cипaттaлaды.Oрлoв әрбiрeyi пeдaгoгикaлық ic -әрeкeттe бacыңқы бoлa aлaтын 

нeгiзгi жeтi цeнтрaцияны бөлiп көрceтeдi: эгoиcтiк (өзiнiң «Мeн» қызығyшылығындa), бюрaкрaтиялық 

(aдминиcтрaцияның, бacшылықтың), кoнфликтiк (әрiптecтeрiнiң қызығyшылығындa), aвтoритeттi (aтa -aнaның, 

қaтыcyшылaрдың), тaнымдық (oқытy жәнe тәрбиeлey тaлaптaрындa), aльтрyиcтiк (қaтыcyшылaрдың 

қaжeттiлiктeрiндe), гyмaниcтiк (өзiндiк мән мeн бacқa aдaмдaрдың-aдминиcтрaтoрдың, әрiптecтeрдiң, aтa-

aнaлaрдың, қaтыcyшылaрдың мәндeрiнiң көрiнyлeрiндe). Oрлoв бoйыншa цeнтрaция тәлiмдiлiк ic -әрeкeтiнiң әдici 

мeн cәттiлiгiн aнықтaйды.    Бacқa oтaндық зeрттeyшiлeр, бaғдaрлaрдың 

мaңыздылығын мoйындaй oтырып, көбiнece caбaқ бeрyдe қoлдaнылaтын тәciлдeргe шoғырлaнaды. Н.К.Мaркoв пeн 

A.Я.Никoнoвaның oйыншa пeдaгoгикaлық cтильдiң нeгiзiндe мaзмұнды cипaттaмaлaр (пeдaгoгтың өз eңбeгiнiң 

прoцeci мeн нәтижeлiгiнe бaғдaры, өзiнiң eңбeгiндeгi бaғдaрлық жәнe бaқылayшы -бaғaлayшы кeзeнiн aшy, 

әдicтeмeлiлiгi мeн импрoвизaциoндылығы), динaмикaлық cипaттaмaлaр (икeмдiлiк, тұрaқтылық, бiр нәрceдeн 

кeлeci нәрceгe көңiл ayыcымдылығы) жәнe нәтижeлiлiк (oқып жaтқaндaрдың бiлiмдeрiнiң дeңгeйi мeн oқытyдың 

дaғдыcы) жaтыр. Aвтoрлaрдың зeрттeyлeрi көрceткeндeй пeдaгoгтың индивидyaлды cтилiнiң қaлыптacy прoцeciндe 

cтильдiң мaзмұнды cипaттaмaлaры өзгeрyi мүмкiн, aл динaмикaлық cипaттaмaлaрдың өзгeрyi, яғни 

эмoциoнaлдылық пeн caнaлылықтың өзaрa өтyi aнықтaлғaн жoқ.  Демек, қaрым-қaтынac - oл тұлғaның 

өмiрiндeгi нeгiзгi рyхaни, aдaмгeршiлiк, бiлiм қaжeттiлiгiн қaнaғaттaндырyғa бaғыттaлaды. Ocындaй 

қaжeттiлiктeрдi өтeyгe қaрым-қaтынacтың мәнeрлi бeлгiлeрi мeн құрaлдaрын мeңгeрy нeгiзгi мiндeттeрдi aтқaрaды. 
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ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН  МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНДЕГІ "ҚАР/SNOW" ЛЕКСЕМАСЫ 

 

Г. Сарниязова, Ф. Нұрболатқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

         Лексикалық бірліктерді салғастыра зерттеу ұлттық таным, ұлттық сана ерекшеліктерін айқындауға ықпал 

етеді. Қазақ және ағылшын тілдерінде қар ұғымына қатысты мақал-мәтелдер жиі кездеседі. Қалауын таспа, қар 

жанар - ебін тапса, қисынан келтіре алса солмайтын, орындалмайтын іс жоқ; Қардың басын қар алар,  Ханның 

басын хан алар - 1) қыстан қалған сірі қардың қалдығын әдетте жазғытұрымда жауған жұқа қар жібітіп жібереді, 

өйткені ол қардың өзі көп жатпай, тез еріп кетеді. 2) ауысп. Қазақ халқының салт-дәстүрі жауласқан елдің қолға 

түскен ханын кез келген қарапайым адам емес, тек ханы ғана өлтіруге құқықты болған. Шайқаста жекпе-жекке тек 

дәрежелес адамдар ғана шыққан:батыр мен батыр, қолбасы мен қолбасы, хан мен хан. Қырғыз халқының 

дәстүрінде керісінше, <қардың басын қар алмас, ханның басын хан алмас> түрінде қалыптасқан[1]. 

      Қар жауады - із басылады.1) қар жауса, адам, мал, аңның шиырлаған ізі қармен басылып, тіршіліктің белгісі 

саналатын ізден нышан қалмайды. 2 ауысп.Уақыт өткеннен сайын заман да, ел жағдайы да өзгереді, істеген жаман 

істе, қылмыс та  басылған іздей тез ұмып болады деген мағынада. 
       “Қар жауды!” деп қуанба - артында оның аязы бар, ”Би келді!” деп қуанба -артында оның ниязы бар! 

Ауысп. Салттық дәстүрге құрылған бұл мақалдың өзіндік мәні бар: көшпелі малшы қауым үшін қардың мезгілінде 

жаууы қажет, оған олар қуанады; ауылға ел құрметтейтін бидің келуі де -  ерекше оқиға (ел ішіндегі дау-шарды 

шешу т.б), оған да қарапайым халық қуанған...Бірақ дана халық “бұл екеуіне бекер- босқа қуана берме!” деп тиым 

салып, оның себептерінде қолма-қол айқындап айтып отыр: қар артынан аяздың болатыны да рас. Ертеде ауылға 

келген биге бойжеткен қыздарын сыйлық (нияз) етіп тарту дәстүрі де болған. 
      Қар қылаудан өседі,  Бала сылаудан өседі. Жиі жауған үлпек қар болса да қардың қалыңдауына әсер етеді, сол 

сияқты күн сайын шомылдырып, сылап-сыйпағаннан бала қатайып өсе беретінін айтады[2]. 

     Қыстың қары – жердің нәрі қыста қалың жауған қар жердің дымқылдығын сақтап, шөп, егістің қаулап өсуіне 

қолайлы жағдай жасайды. 
     Қыс: «тоны жоққа сәлем де, етігі жоққа өзім барамын депті». Ауысп. Аязды суық қыс өзінің көп ұзамай 

келетінін ескертіп, «тоныңды даярлай бер!» деуі – алдын ала ескерткені, ал етіктің қажеттігін өзім барғанда, өз 

аяғыңмен қар кешіп, мұз басқанда, табаныңды аяз қарығанда өзін-ақ сезерсің, ең болмаса сонда қамданарсың.   
Ағылшын тіліндегі қарға қатысты мақал-мәтелдер. 

Snow on the mountain (дословно: снег на горе);  Snow on the roof (снег на крыше ) – шаштың ағаруы туралы 

айтылады. Шаштың ағаруы адамның физиологиялық жас мөлшерін көрсетеді, яғни адам біраз өмір сүр ді, жасады, 

тау басындағы қармен теңеуінің өзінде де үлкен мән жатыр. Өйткені тау басында қалған қар ұзақ жатуымен, сіресіп 

қатып, оңайлықпен ерімейтіндігімен ерекшеленсе, адам шашындағы ақ та ұзақ жасаудың белгісі екені рас. Қазақ 

ұғымында ақ шаш даналықтың, ақылдылықтың белгісі деп саналады.  

Be snowed under (with sth) – етегіне сүріну, сіңбіруге мұршасы келмеу, жұмысы басынан асу, бел шешпеу, белі 

бүгілмеу, етегі – елпеуіш, жеңі желпеуіш болу, мұрнынан шаншылу. Мысалы: Yesterday I couldn’t phone you because 

I was snowed under (Кеше жұмысбасты болып саған телефон шалуға қол тиген жоқ) [3, б. 554]. 
A snow job – шылғи өтірік, қып-қызыл өтірік, бос сөз, құлаққа кірмейді[3, б. 554]. Мысалы: 

Don't let him give you a snow  ob and get you into trouble(Байқа, оның өтірігіне сенуші болма, ол сені шіркеуде ұятқа 

қалдырады); You should have heard his snow  ob (Сен оның қалай сөзге айналдыра алатынын естісең ғой) [4]. 
To roast snow in a furnace (жарить снег в печи) – пайдасыз іс, қайырымы жоқ іс, қиын іс.  

She’s just sixteen and pure as the driven snow – Оған он алты жас, ол жаңа жауған қардай тап-таза және 

бейкүнә.  
Snow bunny (снежный зайка, кролик) – тәжірибесіз шаңғы тебуші. Мысалы: Sometimes I have to be a responsible 

city councilwoman and sometimes I can be a snow bunny (Кейде мен қалалық кеңестің жауапты мүшесі болуым керек, 

кейде тәжірибесіз адам сияқты  бола аламын);  

Those lily white snow bunnies to my party? (Мынау аппақ қояндар менің кешімде ме?) [4]. 

To snow out – қардың көп жауып, басып тастауы салдарынан болдырмау немесе ауыстыру, өзгерту, басқа күнге 

қалдыру (концертті, кездесуді, матчты және т.б.). 

The snows of yester year – тура мағынада былтырғы жылдың қары дегенді білдірсе, ауыспалы мағынада болары 

болып, бояуы сіңген, әлдеқашан өтіп кеткен жайт деген мағынаны білдіреді [3, б. 554]. Мысалы: But where are the 

snows of yesteryear? (О, былтырғы қар қайда?);  The simple games of yesteryear that kept children entertained for hour 

(балалар сағат бойы ойнайтын бұрынғы кездің қарапайым ойындары) [4]. 

           Қорыта айтқанда, қазақ-ағылшын тілдеріндегі "ҚАР/SNOW" концептісін салғастырмалы талдау 

төмендегідей тұжырымдар жасауға жетелейді: 

1. "ҚАР/SNOW" қазақ-ағылшын тілдерінде табиғат құбылысы ретінде танылады.  

2. "ҚАР/SNOW" сөздері қатысқан тұрақты тіркестер екі тілде де көп кездеседі. 

3. "ҚАР/SNOW" сөздерімен жасалған тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер ауыспалы мағынада қолданылады.  

4. Қазақ тіліндегі қар концептісінің вербалдануынан көбінесе түркі халықтарына тән тұрмыс -тіршілік, атап 

айтқанда, мал шаруашылығы, малды күтіп-баптауға қатысты тіркестер, қардың көп болуы малға шөптің, 

егістің мол болуына септігін тигізеді деген тәрізді түсініктерді аңғаруға болады. 
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5. Ағылшын тіліндегі SNOW сөзі қатысқан еркін және тұрақты тіркестер арқылы адамның жас мөлшері, яғни 

шашының ағаруы, жұмысы басынан асу, бос сөз, өтірік айту,  әлдеқашан өтіп кеткен жайт деген ұғым-

түсініктердің вербалданғанын байқаймыз.   
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А.КЕМЕЛБАЕВА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ КӨРКЕМ БЕЙНЕЛЕНУІ 

 

Сисентаева А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Қазақстан. 

 

Сан мыңдаған жылдар бастау алатын қазақ поэзиясының дәстүрлі мұрагерлері үзілген емес. Ғасырдан 

ғасырға жалғасын тауып, үзілмей келеді. Арқалы қаламгерлерімізді уақыт талабы, заман талабы қайрай түспесе, 

қажытпақ емес. Қаламы өткір, ойы ұшқыр жазушы Айгүл Кемелбаеваның шығармаларын оқи отырып, с алмағы 

артып, сапасы күшейіп ұлттық негізге бағытталып, тарихи төркінімен қабысқанын байқаймыз. Әуелден -ақ, 

жаңашылдығымен, ізденімпаздығымен ерекшеленген автор өктем бір идеяға еріксіз бас ұрмай, жан сырын 

жасырмай, жасандылыққа бармай ойындағысын ортаға жайып салуымен дараланды. 

Еліміздің  тәуелсіз, егеменді мемлекет болуы – біздің жаңа тарихымыздың бастауы болды. Еркіндік 

әдебиетіміздің тақырыптық жағынан құлашын кеңінен жаюына молынан ықпал етті. Жаңа леп әсіресе, ұлттық 

құндылықтарымызды қайта қарап, оған тереңнен мән беруге үйретті. Біз өз тарихымызды дербес зерттеп, 

ұлтымыздың тарихтың ұзақ жолында ұтқаны мен ұтылғанын, жеткені мен жете алмаған белестерін кең ашып, 

оның әдебиетте көрініс табуына еңбек еткеніміз жөн. Қазіргі қазақ қаламгерлері бұл бағытта аянып қалып жатқан 

жоқ. Шығыс Қазақстан өңірінде дүниеге келген Айгүл Кемелбаева – жазушы, әдебиеттанушы ғалым, драматург, 

аудармашы, журналист, эссе жанрының шебері [1,159-б.].  

Жалпы қаламгердің  қай көркем туындысын оқысақ та, көз алдымызға  өзгеше бір көркем әлемді елестетіп, 

оқиғаның ішіне кірігіп, кейіпкермен бірге жанталасып, іштей бір толқынысқа тап боласыз. Бұл да қаламгер 

шеберлігінің бір сипаты. Тіршіліктің бір мәні – өткеніңнен қорытынды шығарып, нәтижеге ұмтылу, одан сабақ алу 

керектігін  ұққандай боламыз. Өмір – құштарлығыңды оятып, жігеріңді тасытатын сөз. Биік мақсатқа бастаған жол. 

Өмір – өзеннің ағысындай қатты, қамшының сабындай қысқа тіршілік екі аяқты, жұмыр басты пендені мәңгілікке 

шақырып тұрғандай. Өмір – дене мен жанның бірге өмір сүруіне қарай айтылғанымен, бір күні жан мен тәннің 

ажырасатын сәті келетінін ұмытпаған жөн. Жазушының «Снайпер» әңгімесі де өмірге құштар жандар жөнінде. 

Белгісіз солдат болып, атаусыз қалған батыр, мерген Төлеуғали Әбдібековтің рухына арналған.   

Аталған шығарманы оқи отырып, жан дүниеңді баурап әкететін көркем әлемге тап боласың. Автор бала 

Төлеуғалидан бастап, батыр Төлеуғали образына дейін көрсетеді: «Бала аңға жалғыз шықты. Атасы немересін 

қарғадайынан еркек бала деп сауысқаннан сақ болуға, тұтқиылдан тиген қатерден қорғануға баулыды. Бала жер 

қозғалса қозғалмайтын, ерен сабырлы болуды үйренді. Қысылтаяңда қымс етпес ересек немересін Насырхан аңға 

жалғыз жіберетін болған. Бір түтіннің асыраушысы [2,1-б.]. Берілген үзіндіде қазақы таным мен болмысқа тән 

біршама ерекшелікті аңғарамыз. Қазақ жігіттеріне тән мінездегі тұрақтылық, оны қалыптастырудағы тәлім -

тәрбиенің рөлі, атадан балаға мұра боп келе жатқан саятшылық өнер, бастысы ер баланы кішкене күнінен 

шаңыраққа ие боласың деген ойды санаға мықтап сіңіру секілді мәселелер барынша нақ баяндалады. Құр 

әңгімеленіп қана қоймай, оқушының жан дүниесін баурап әкетеді.  

Адам өмірінің мәні – өздігінше, өз еркінің көмегі арқылы барлық қиын жағдайларға қарсы тұру және кез-

келген жағдайға бейімделу, өзінің өмірлік мақсаттарын іске асыру. Бұл жағдайда адам шынында да еркін, себебі, 

ол сыртқы жағдайлар мен шарттылықтарды билеуге қабілетті және керісінше, егер адам өзінің өмірлік 

мақсаттарын іске асыра алмаса, онда ол адам басыбайлы, яғни өмірлік жағдайларға немесе кейбір адамдарға 

тәуелді болады. Біз зерттеп отырған көркем дүниенің де мақсаты  – өз еркіңді шыңдау, тіршілік үшін күресу. 

Адамзат  қоғамы аса  күрделі, қарама-қайшылықты жандардан тұруымен ерекшеленетін болса керек. Өзгені  сынап  

жатамыз,  өзгелердің  жаза  басқан,  мүлт  кеткен, қателік  жіберген  сәттерін  айтып,  данышпандық  жасаумен  

боламыз,  ал өзіміз  өзгені  сынай  отырып,  өзіміздің  қателік  жібермей  жүретінімізге кепілдік  бере  аламыз  ба?  

Көп  адамның,  өкінішке  орай,  ішкі  ақыл  сарайы  бостау  болып  келеді.  Сол  сарайды  сенім  мен  үмітке,  

ұмтылыс пен ізденіске,  мәдениет  пен  білімге  толтыру  үшін  не  істеу  керек? Адамзат  қоғамы аса  күрделі, 

қарама-қайшылықты жандардан тұруымен ерекшеленетін болса керек. Өзгені  сынап  жатамыз,  өзгелердің  жаза  

басқан,  мүлт  кеткен, қателік  жіберген  сәттерін  айтып,  данышпандық  жасаумен  боламыз,  ал өзіміз  өзгені  
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сынай  отырып,  өзіміздің  қателік  жібермей  жүретінімізге кепілдік  бере  аламыз  ба?  Көп  адамның,  өкінішке  

орай,  ішкі  ақыл  сарайы  бостау  болып  келеді.  Сол  сарайды  сенім  мен  үмітке,  ұмтылыс пен ізденіске,  

мәдениет  пен  білімге  толтыру  үшін  не  істеу  керек?    

Міне, осы сауалдың барлығын А.Кемелбаева туындыларынан табуға болады. 

Жазушының әңгімелері өз дәуіріндегі кейбір қаламгерлер шығармашылығы іспетті жалаң түршілдікке салынбай, 

көрген-білгенін, сезіп-түйгенін шынайы, қоспасыз, жүректен өріле шығуымен даралып келеді. Оның  әңгімелері 

бүгінде талданып, жүйелі зерттеле бастауы, түптеп келгенде, прозасының қуаттылығын, тілінің көркемдігі мен 

дәлдігін, өткірлігін мойындау болып табылады. «Қоңыр қаз», «Тобылғысай», «Ғибадат», «Қияда»  сынды 

жазушының көркем дүниелері қазіргі таңда жас қаламгерлерге бағдаршам іспетті жол бастап, бағыт беріп тұр. 

Әрқайсысының өзіндік айтар ойы бар, тәрбиелік мәні мен қоғамдық сипаты бар тұщымды, тағылымды дүниелер.  

Авторға тән тағы бір ерекешелік көркемдік шешім мәселесі. Біз қарастырып отырған әңгіме де терең 

дүниетанымдық мәнде аяқталып, өмірдің ақиқатында жалған екенін оқырманына мойындатқандай болады: «23 

ақпан 1944 жыл. Совет армиясы күні. Калинин майданында сүйектен өткен суықта, мұз жастанған атқышшыл ер 

қарсылас мықтымен жекпе-жекте күнұзақ аңдысып отырды. Берлиннен мұны өлтіруді мұрат қылып, көксеп жеткен 

неміс снайпер мұның түбіне жеткен соңғысы еді. Неміс снайпері Төлеуғали Әбдібековтың қыл мойнынан оқ 

тигізгенде, бұл қарсыласын қақ маңдайдан дәл көздеп, шүріппені басып үлгерді.  Нөмір  397... 

Төлеуғалидың қиянда қалған туған ауылында жер аударылып келген бірнеше әулет неміс бар еді... Су 

тілсіз жау. Балалар судағы шырмауыққа аяғы оратылып, шашылып қалған. Жағаға сиырмен қоса бір бала жүзіп 

шығады. Үш қазақ бала тұңғиықтан шықпай қалған. Неміс баласы суда балықтай жүзетін. Ол сүңгіп кетіп, ойын 

достарын бір-бірлеп судан аман алып шықты. Колхоз бастығы бұл ерлігі үшін неміс балаға тай берді» [2,1-б.].   

Адам тағдырын суреттеу, оны оқырман санасына дөп тигізіп, жүрегіне жететіндей баяндау нақ шеберліктің 

өзі. Адамның  өзгеден  айырмашылығының  өзі  оның  болашаққа деген сенімінде.  Адам  үмітін  үзбей,  сенімін  

кірлетпей  ғана ғұмыр кеше алады.  Адам  бүгінгісін,  яғни  күнделікті  қам -қарекетін  ғана  ойлап,  алдағы  

күндерін  ойлай  ма,  оған  көз  жібере  ме?  Жалпы  алғанда,  өмір – жұмбақ. Ендеше, ерте ме, кеш пе, пәниден 

бақиға өткенінде  өзіңді  білетін  адамдар  ілтипатпен,  сағынышпен  еске  ала  ма? Адам, сірә, осындай  мақсатты 

алдына қойса, адамзат баласы мекендеген ұлан-ғайыр  кеңістікте  жақсылықтың  мерейі  үстем болып,  жамандық  

үнемі  төменшіктеп  тұратын  уақытқа  тезірек  жетуге  болатын  шығар?! Осы сауал қай адамды болса да 

толғандырары анық. Осындай қиюы күрделі жайттардың барлығы «Снайперде» беріледі.  

Қорытындылай келе айтарымыз, Айгүл Кемелбаева  –  дәуірінің озық ойлы, жүйрігі, шығармаларынан 

қаламгердің дүние мен болмысты танып көркемдеуінен оқырманын баурап алатын, оны бей -жай ой өрнегін, 

түйінді байламын көреміз. Дегенмен, қаламгер шығармашылығындағы ұлттық ой-танымды жеке нысана ретінде 

зерттеу, оның өзінен кейінгі әдебиеттің дамуына тигізген игі әсеріне тереңірек үңілуәлі де қажет деп есептейміз.  
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ПРОФЕССОР Е.Қ.ЖҰБАНОВТЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ 

ФОЛЬКЛОРИЗМ ҮЛГІЛЕРІН  ЖАНРЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖАҒЫНАН ҚАРАСТЫРУЫ  

 

Тыныштық Н. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

     

Фольклор стилінің сөз жұмсауы үнемді болмайтыны белгілі. әйтсе де ол-күнделікті қарым-қатынас тілінен 

биік тұрған, өңделген, көркем тіл. жазба тілдегі публицистика секілді ол да  - қалың көпшілікке арналған, 

аймақтық тілдердің ең негізгі, ең тұрақты лексикалық қорына негізделген, барша жұртқа тегіс түсінікті, диалект 

атаулыдан шоқтығы анағұрлым жоғары тұрған тіл. оның әдеби тілге жуық болу себебі де осыдан.  

Профессор е.қ. жұбанов: «фольклор өзінің түр мен мазмұнға, жанр мен стильге тән белгілерін мейлінше 

берік сақтап әкелді. қазақ еш уақытта көңіл айтудың орнына жар -жар айтқан жоқ. ешкімге: "әй, сенің әкең өліп 

жатыр», - деп қойып қалмай, пернелеп, жұбата сөйлеп: аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті, ол адасып 

кеткен жоқ, әркім барар жөнге кетті, - деген сияқты мәнерлі, философиялы сөздермен естіртті. рас, фольклор 

жанрлары арасында да ауыс-түйістеп, өтпелі аралық кезеңдер болып жатты. ол даму жолының ішкі заңдылығына, 

әр елдің өзіндік ерекшелігіне, салты мен дәстүріне сай болды. мәселен, қазақ ауыз әдебиетінде эпос дәстүрі ертерек 

тоқтап, лирика жанры одан гөрі дамыңқырап келген болса, көрші қырғыз елінде осының керісінше, эпос дәстүрі 

ұсақ - ұлан формаларды, жанрларды "жұтып әкетіп, өз дамуын үндете түскен», - деп атап көрсетеді [1,12]. 

Әдетте халық әдебиетінің үлгілері «фольклор» деген атпен танымал болып келе жатқаны мәлім. ол үлгілер 

ұлттық мәдениетіміздің сонау әрідегі бастау көздерінен нәр алған. профессор е. қ. жұбанов халық әдебиеті деген 

http://old.qamshy.kz/
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ұғымға анықтама берді. халық әдебиетінің тегі мен түріне қатысты көптеген формалардың эволюциялық сипатта 

дамуы нәтижесінде адам баласы сөз өнерінің эпос тәрізді асқақ шыңына көтеріледі. ал бүкіл фольклор 

жанрларының ең жоғары ең биік синтезі болып табылатын, әрі сонау есте жоқ ескі заманалардағы халық 

даналығының тіл өрнегін көз алдымызға қайта сәулелендіретін сол эпос жанрының «төбе тіл» (наддиалект) [2,5]  

ретіндегі мәртебесі де ешбір талас тудырмайды. халық поэзиясын оқытуда бұл жайт айрықша ескеріліп отыруы 

тиіс. біздің «халық әдебиеті» деп отырған тілдік эстетикалық категориямызды осыған төркіндес басқа терминдік 

атаулармен шатастырмай, айырып тану үшін: «ауыз әдебиеті», «ауызша әдебиет» деген жарыспалы атаулар бар. 

халықаралық қолданыстағы фольклор терминін талғап-таңдап, салмақтап барып, тиісті жерінде ғана кәдеге 

жаратқан жөн. өйткені бұл терминнің беретін ұғымы «әдебиет» «литература» дегеннен анағұрлым ауқымды. ол 

тұтас алғанда е.қ.жұбанов: «фольклор» - деген сөздің қазақшасы - «халық әдебиеті» болса, «әдебиет» деген сөздің 

мәні «асыл сөз» екен. сонда, халқымыздың атадан балаға мирас боп келген «асыл сөзін» ауыз әдебиеті деп атауға 

күдік жоқ бола тұрып, оның ауызекі әдеби тіл болғандығы неліктен кәдік көрінеді» , - дейді [1,11], яғни «халық 

өнері» дегенге саяды. бір кезде, өткен ғасырдың 40-50 жылдарында бұрынғы кеңестер одағы аталатын қауымның 

орыс филологтары «космополитизм» дауынан қашып, осы фольклор терминінің орысша баламасы ретінде «устная 

литература» дегенді қабылдағанда, қазақ филологтары да: уста-ауыз, устная литература - ауыз әдебиеті деген 

калькаланып кеткен болу керек.  

         Фольклор атаулы мұраның ішінде халық әдебиеті - сөз өнері деп аталатын эстетикалық категориялық 

жетекші саласы. оның жанрлық белгілері тұрақталқан, түбегейлі қалыптасқан, образды көркем туынды сипатында 

барынша танымал болған. жанрлар арасында өтпелі моменттер, ұласулар, тұтастану, не циклдену т. б. сияқты 

құбылыстар болғанымен, тұрмыс-салт жырларынан бастап эпосқа дейінгі аралықта олар өзінің дербестігін мықтап 

сақтаған ерекше жанр.  

«Халық әдебиетінің жекелеген үлгілері ел ішіне «халық» деген тұрақты эпитетімен мәлім. олар: халық 

өлеңі, халық ертегісі, халық әні [сөзімен] халық жыры, халық дастаны [поэмасы] халық эпосы, халық даналығы т. 

б. халық әдебиеті, әсіресе оның эпос секілді синтезделген жанры тарихи шындыққа  негізделе тұрса да, еш уақытта 

болған тарихты баяндамайды, сол тарихи болмысқа халықтың эстетикалық, яғни танымдық қатынасын білдіреді, 

басқаша айтқанда өткендегі шындықтарға өз тұсындағы уақытта белгілі бір тарихи дәуірдің тілі бола алмайды, 

өйткені эпостың «шыншылдығы» қоғамдалған шындықтарға негізделеді», - деп көрсетеді[3,8].         

фольклор негізінде поэзия тілі сонау ерте дәуірлердің өзінде-ақ қолданыс аясы шектеулі жергілікті диалектілерден 

анағұрлым биік деңгейде болған. демек, халық әдебиеті туындысының тіл ерекшеліктерін зерттеу арқылы біз жазу-

сызуға дейін де диалектілік шеңберден шығып, талай өлкенің, өңірдің сөз саптау, сөзге соны мағына телу, сөйлеу 

жүйесін әрлендіру үлгілерін бойына дарытқан тілдік айырым өрнектер жайынан кең мағлұмат аламыз . 

фольклордың әр алуан жанрлары мен халық әдебиеті туындыларының тілі арасында белгілі дәрежеде шарттастық, 

тәуелділік болатына ғылымда алғаш рет назар аударған ғалымдардың бірі - академик а.н.вселовский болған. оның 

пікірінше ертекті айтушы адам белгілі бір диалектімен сөйлесе, жырды, орындаушы эпик ақын сындарлы 

әдебиеттік сипаты бар тілді қолданған.  

           Профессор е. қ. жұбанов ең алдымен қазақ халық әдебиетінің эпикалық бай дәстүрі орхон ескерткіштерінен 

басталмайды деп атап көрсетеді. қайта керісінше, ескерткіш атаулы көне жазулардың бәрі стильдік сипаты 

жағынан алғанда эпос кейіпкерлеріне барынша еліктеуден, ауызекі өнердің эпикалық дәстүріне мықтап бой ұрудан 

туған ежелгі жазба әдебиет үлгілері болып табылады. екіншіден - орхон жазбаларындағы эпостық мотивтерге 

сүйеніп, ауызекі әдебиетіміз бен жазба әдебиетіміздің аралығындағы үздіксіз байланысты сөз ету де қисынсыз. 

егер «эпос дәстүрі орхон ескерткіштерінен басталады» деп қарайтын болсақ, онда көне түркі жазуларын жазба 

әдебиет үлгілері деп білмей, тек фольклор аясындағы туындылар ғана деп таныған боламыз. себебі, халықтың 

ауызекі әдебиетінің дәстүрі еш уақытта жазба әдебиеттен басталмақ емес. ал «көне түркі жазулары арғы замандағы 

жазба әдебиет нұсқаларына жатады» деген тұспалды мойындаған күнде, көне ескерткіштердің жанрлық сипатын 

белгілеп берген творчестволық принцип, сондай-ақ фольклор туындысы мен көне түркі әдебиетінің аралығындағы 

байланыс тәрізді факторларды бергі дәуірдің әдебиеті дәстүрінен емес, сол орхон жазулары ауызекі сөз өнерінің  

сілемдерінен іздеуге мәжбүр боламыз - деген ой айтады. [4,36].   

Эпос дәстүрі фольклордың жетекші жанрын қалыптастырып қана қоймай, кейінгі жазба әдебиетке де 

өзінің пәрменді ықпалын тигізді. осының нәтижесінде өміршең эпостың жалпы сарыны сонау көне заманғы жазба 

мұралардан да, сондай-ақ кейінгі дәуірдің сан-салалы әдебиетінен де көрініс беріп, кейде, тіпті, шығарманың 

жанрлық сипатын айқындауға да үлес қосады. эпостың текелей әсерімен қалыптасқан халық әдебиеті 

туындысының мысалы ретінде баршамызға мәлім «айман-шолпан», «бекет батыр», «исатай-махамбет» т. б. тарихи 

жырларды атауға болады.  

Қорыта айтатын болсақ, қазіргі ғылымда әдеби тілді зерттеуде алға қойылған шарттар мыналар: жер 

бетіндегі әдеби тілдердің өзара типологиялық ұқсастықтары, ортақ белгілері болуы мүмкін, бірақ олардың 

арасында тарихи синхрондық жоқ. қазақ халық әдебиеті де өз кезінде үлкен қоғамдық қызмет атқарды. ол - 

шежіренің, биліктің, елші мен жаушының тілі болды. сонау ғасырдан осы сәтке дейін тарихты жеткізіе білді.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 2 курс 

    

Қарашаның 21 жұлдызында Егемен Қазақстан газетінде Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы жарияланды.Мақалада « Бұл-тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол арқылы түп 

тамырымызды білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін шешуге мүмкіндік туады. 

Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда 

түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті» - деген болатын. Әрине, елбасымыз бұл мақалада 

айтылған тақырыптар бойынша сөз еткен тарихнаманы өзге елдер мен халыққа түсінікті түрде жеткізе білді. Оған 

дәлел: « Біз басқа халықтардың рөлін төмендетіп, өзіміздің ұлылығымызды көрсетейін деп отырғанымыз жоқ. Ең 

бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене отырып, жаhандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс 

пайымдауға тиіспіз» деп көрсеткен. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында басты орында тұрған « Атқа 

міну мәдениеті». Біз бұл мега-жобада баса назар аударып, зерттеген тақырыбымызда жеті қырдың бірінші қыры 

болатын. Мақалада айтылған: Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны 

тарихтан мәлім. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуірірне тиесілі «Ботай»қонысында жүргізілген қазба 

жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Жылқыны қолға 

үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаhандық ауқымда алсақ, 

шаруашылық пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты деп көрсеткен. Біздің бағытымыз да 

елбасының аталған мәдениетімен үндес. Қазақ халқының ат асылын таңдай білгені, жүрісі мен түсіне қарап 

айырғаны, қоғамдық ортада мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізде елеулі орын алғаның әдебиет тұрғысында қарау. 

Өйткені ұланғайыр даланың, ұлан-байтақ өлкенің тыныс-тіршілігі, өмір салты, өнер білімі,әдет-ғұрпы, салт-

санасы, салтанаты, бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады. Жылқы өзінің әу бастағы 

қайталанбас қалпын күні бүгінге дейін жоғалтпай келе жатқан аңыздарға арқау, ертегілердің ең сүйікті кейіпкері, 

үзілмес желі болған сипаты, бөлекшк жаратылған жануар. Ата-бабаларымыз жылқыға жүзден жүйрік, мыңнан 

тұлпар, он мыңнан қазанат деп батасын беріп, әділ бағасын берген. Ел қорғаған батырларымыздың ата жаумен 

алысқандағы серігі болған, жылқы туралы таным-түсінігімізді байыту, бүгінгі күннің талабы екенін білеміз. Бүкіл 

қазақ баласының қиялын тербеп, мықтылыққа, сұлулыққа тәрбиелейтін қадірлі жануарды фольклорлық тұрғыдан 

етене ашып, әдебиеттегі алар орынын айшықтау міндетіміз болып табылады.  

   “ Бектер мінген бедеудей,  

    Безектей басқан аяғын  ”. “ Ер Тарғын ”  жырынан халқымыз  ежелден – ақ  төрт түлік малдың ішіндегі 

төресі деп  жылқыны  таныған.  Оны өзге малдан ерекше күтіп баққан. Түгінің түсіне, жаратылысына сай  ат 

қойған. Ауылға келген қадірменді  қонағына дәулетінің көлеміне қарай күмістеген құранды ер салған жібек жалды 

арғымақ не сауырынан су төгілмес жорға мінгізген. 

   Қонақасыға да бабына келтіріп пісірген жылқы етінің жылы- жұмсағын тартып, артынан   қазының майы 

салып ашытылған  қымызбен сыйлаған. Адам тәрбиесінде ерекше орын алатын халықтық салт-дәстүрдің көптеген 

тамаша көрінісі жылқы малына байланысты болады.  Жас баланы сүндеттегенде сүндет атын сайлауы, жиен  

ауылға қыдырып келгенде нағашы жұртының бәсіреге тай, құнан атауы соның куәсі болса, адам болмысындағы 

жағымды, жағымсыз мінездерді сынағанда да жылқы малының мінезіндегі ерекшеліктер салыстырмалы түрде 

алынатын болған. Мысалы “Болар бала бесігінде бұлқынады, Тұлпар болар құлын желіде тұрып ойнайды”,  “Ат 

болатын құлынның бауыры жазық келеді, Адам болар баланың маңдайы жазық келеді ”,- деп, жақсы қасиеттерді  

дәріптесе, жағымсыз әрекеттерді сынағанда: “ Жаман атқа жал бітсе, Жанына торсық байлатпас . Жаман адамға 

мал бітсе, Жанына қоңсы қондырмас”,- дейтіні де бар халқымыздың. Осындай қан қыздырар қуаты бар қанатты 

нақыл сөздер халқымыздың ақыл-ой парасатының кемел қуатын ерекше танытса керек.  

1.Қазақ дүниетанымындағы жылқылардың бейнелері  

         “ Бектер мінген бедеудей,  

   Безектей басқан аяғын  ”. “ Ер Тарғын ”  жырынан Халқымыз  ежелден – ақ  төрт түлік малдың ішіндегі 

төресі деп  жылқыны  таныған. Оны өзге малдан ерекше күтіп баққан. Түгінің түсіне, жаратылысына сай ат 

қойған.. Ауылға келген қадірменді  қонағына дәулетінің көлеміне қарай күмістеген құранды ер салған жібек жалды 

арғымақ не сауырынан су төгілмес жорға мінгізген. 

Қонақасыға да бабына келтіріп пісірген жылқы етінің жылы- жұмсағын тартып, артынан   қазының майы 

салып ашытылған  қымызбен сыйлаған. Адам тәрбиесінде ерекше орын алатын халықтық салт-дәстүрдің көптеген 

тамаша көрінісі жылқы малына байланысты болады.  Жас баланы сүндеттегенде сүндет атын сайлауы, жиен  

ауылға қыдырып келгенде нағашы жұртының бәсіреге тай, құнан атауы соның куәсі болса, адам болмысындағы 
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жағымды, жағымсыз мінездерді сынағанда да жылқы малының мінезіндегі ерекшеліктер салыстырмалы түрде 

алынатын болған. Мысалы,     “  Болар бала бесігінде бұлқынады, Тұлпар болар құлын желіде тұрып ойнайды”, “ 

Ат болатын құлынның бауыры жазық келеді, Адам болар баланың маңдайы жазық келеді ”,- деп, жақсы 

қасиеттерді  дәріптесе, жағымсыз әрекеттерді сынағанда: “ Жаман атқа жал бітсе, Жанына торсық байлатпас . 

Жаман адамға мал бітсе, Жанына қоңсы қондырмас”,- дейтіні де бар халқымыздың. Осындай қан қыздырар қуаты 

бар қанатты нақыл сөздер халқымыздың ақыл-ой парасатының кемел қуатын ерекше танытса керек.Сонымен қоса 

қазақ халқының ақыл-ой парасатының кемеліне шүбә келтірмес тағыда бір дәлел аттың түр -түсіне қарай 

бөлуі.Олар: Арғымақ  Асылтұқымды сымбатты жылқы. 

Арда  Үйретілмей бетімен қоя берген асау жылқы. 

        Жылқы зат.1.Тақ тұяқты ірі қара,төрт түлік малдың бірі. 2.этн. Соғымға, үлкен астарға,тойға,үлкен,қадірлі 

кісінің өліміне сойылатын,қазы,қарта,жаясы бағаланатын, еті дәмді,кәделі мал. 3. Жүйрік ат,тұлпар,бәйгеге қосу, 

көкпарға міну үшін жаратылатын ат. 4.этн. Сүті, қымызы үшін қолда ұсталатын үй жануары, мал, бие. 5.этн. 

Қазақтың дәстүрлі қоғамында байлығы, үстем тап арасындағы орны, беделі өлшенетін бірлік. 6. Бәйгеге, бас 

бәйгеге тігілетін құнды сыйлық. 7. Айырбасқа, ақша орнына жүретін бағалы пұл. 8.этн. Өлтірілген адамның 

құқына алынатын мал. 9.этн. Барымталанатын мал. 10.этн. Қалыңмал ішіндегі бас тоғызға берілетін негізгі мал. 

11.поэт. Береке-бірліктің, жайма-шуақ жайлылықтың, байлықтың, тыныштықтың нышыны. 

 

Өсуіне қарай: 

 

Құлын - бір жасқа дейінгі жабағысы көтерілмегені. 

Жабағы - бір жасқа толмаған, құлын жүні түспегені. 

Тай - жылқының екі жастағысы. 

Құнан - жылқының үш жастағысы. 

Дөнен - жылқының төрт жастағысы. 

Бесті - жылқының бес жастағысы. 

    Қазақ тарихында ел қорғаған атақты батырлармен бірге олардың ерекше қасиетке ие тұлпарлары қатар 

айтылады. Әсіресе, осындай сәйгүліктердің есімдері эпостарда, тарихи жырларда, ел аузында және жер 

атауларында жиі кездеседі. Халқымыз атақты сәйгүліктердің, жүйрік бәйге аттарының, батырларға серік болған 

тұлпарлардың етін ешқашан да жемеген. Өз ажалынан өлген мұндай аттарды қадірлеп жерлеген. Атап айтар 

болсақ, Қобыландының Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, Қамбардың Қарақасқасы, Ақанның «Құлагері», 

Тілеулі батырдың Кез құлағы, Бармақ батырдың Сандалкөгі, Исатайдың Ақтабаны, Амангелді ба¬тырдың 

Шалқасқасы, Кейкі мергеннің Кераты, т.б. Бұл тізімді әрмен қарай жалғастыра беруге де болар еді. Алайда, біздің 

мақсатымыз қазақ ұмытпайтын сәйгүліктерді атап өту емес, оларға жеке тоқталып, бүгінгі жастарымызға 

таныстырып өту. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.«Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас 

редакциясы, 1998 жыл. 

2.Тоқтабай А. «Қазақ жылқысының тарихы»-Алматы «Алматыкітап баспасы» 2010 жыл-500 бет. 

3.Мұхтарұлы Б. «Арғымақ»-Алматы – 207 бет 

 

 

                                      Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к., доцент., Мұратбек Б.Қ.  

 

                                                                    

ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ  

КУБРАУИЯ ТАРИҚАТЫНЫҢ ОРНЫ 

 

Бауыржан Мырзақұлов,  

Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті, «Дінтану» мамандығының магистранты  

 

Тәңір Тағаланың Пайғамбарымыз Мұхаммедке (оған Алланың иігілігі мен сәлемі болсын) түсірген соңғы діні – 

Ислам ұлы далаға, Тұран жерінде өмір сүрген түркі халықтарына VІІ ғасырдың соңғы ширегінде келе бастады. Сол 

кезеңдерден бастап біздің өлкелерімізде ислам діні кең өрістеп, дамудың биік сатыларына көтерілді. Осы құбылысқа 

негізінен бізде үш түрлі бағытта өрбіді деуге болады. Біріншісі – ақидалық, яғни сенімдік мектептер (Матурудилік); 

екіншісі – шариғи (фиқһ) мектептер (Фанафи мәзһабы); үшіншісі – сопылық (тариқат) мектептер (яссауия, кубрауия, 

нақшбандия және қадария тариқаттары) арқылы дамыды. Осы аталған діннің құрамдас бөліктері Мұхаммед 

пайғамбардың (оған алланың игілігі мен сәлемі босын) «Жәбрейіл хадисі» арқылы айқындалады. Бұл хадисте жоғарыда 

келтірген діннің үш негізі, яғни «Иман, Ислам, Ихсан» сынды түсініктер кеңінен сөз болады. Ал біз бүгінгі мақалада 

қазақ халқының қалыптасуы мен оның ұлттық рухани түзілісіндегі үлкен орны бар сопылық мектебінің бірі – Кубрауия 

тариқаты туралы айтамыз. 
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Біз ең алдымен бұл тариқат туралы және бұл сопылық мектептің негізін салған Нәжмиддин Кубра туралы кең 

мағлұматқа ие болуымыз керек. Ал бұл туралы мардымды мағлұматтарды біз сенімді деген дереккөздер ала аламыз. 

Мәселен, Сопы Аллаярдың «Сәбатүл ажизин (Дәрменсіздер тірегі)» атты еңбегінде келеді. Онда «Кубрауия тариқаты 

негізін қалаған – Нажмуддин Кубро (м. 1154-1226). Хиуада дүниеге келген бұл кісі тасаууф тарихында жарқын із 

қалдырған шейхтар қатарынан саналады. Тариқат силсиласы Әзіреті Әлиге барады. Бұл тариқат нақшбандия мен 

маулауия тариқаттарына күшті әсер еткен. Кубрауия тариқаты кезінде Орталық Азия мен Ресей өлкелеріне тараған. 

Оның бірнеше ағымдары да болған. Олар – хилуатия, фирдаусия, нурия, рукния, хамадания, нурбахшия, барзанжия», – 

делінген [1].   

Қазақ даласында із қалдырған тарихаттардың бірі – Нажмуддин Кубра жас кезінде Мысырдағы Рузвихан Әл 

Беззах әл Мысриддин мүриді болады. Кейін Тебриздегі Әбу Насыр Хабзадан діни білім алады. Сондай-ақ, Аммар Бин 

Ясир әл Битлиси (1187 ж. қ.б), Исмайл әл Кисридің (1193 ж. қ.б.) де шәкірті болады. Нажмуддин 1185 жылы алғашқы 

ұстазы Рузвеханиден изажат алып оның ұсынуымен туған жері Хорезмге келіп Кубравие тарихатын құрады. 

А.Беннигсон Кубравие тарихатының Шағатай ұлысы мен Алтын Орда мемлекетінде Ислам дінін таратуды ықпалы 

болғандығын айтады [2].  

Мұнда көріп тұрғанымыздай, бұл тариқат, өз кезегінде, Қожа Бахауиддин Нақшбанди негізін салған Нақшбандия 

тариқаты мен Жәлаладдин Руми негізін қалаған Маулауия тариқатының қалыптасуына негіз болғанын көреміз. Сондай -

ақ, бұл үрдіс Ұлы даланы жайлаған түркі тайпалық бірлестіктері негізінде құрылған  Қазақ хандығынан бұрынғы Алтын 

Орда кезеңінде де үлкен орны болғанын мына деректерден байқауға болады.  

Бұл жөнінде тарихшы З.Жандарбек Алтын Орда ханы Беркенің Кубравия шейхі Шамсаддин әл Бухаридің мүриді 

болғанын жеткізеді. Дегенмен, белді тарихшылардың айтуынша Кубрабиенің Дешті Қыпшақта кең етек алмауының 

себебін Кубравиенің парсылық мәдениетке тән тарихат екендігін, көшпелілердің дүниетанымы мен ымыраласа 

алмағандығымен түсіндіретіні бар [2].  

Мәліктемірден кейін Хорезм ұлысбегі тағына Құтлықтемір отырған сыңайлы. Себебі, араб жылнамашылары Ибн 

Дукмак, Ибн Халдун, Әл-Айни қалдырған деректерде Құтлықтемірдің Алтын орданың ұлы ханы Тоқтайдың кезінде -ақ 

(1290-1312) беклербек лауазымында болғандығы айтылады. Яки оның аса жоғары беклербек қызметіне жеткенге дейін 

әуелі ұлысбектік сатыдан өтуін қисынды десек, Хорезм әмірі мәртебесінің Мәліктемірден кейін Құтлықемірге тиюі де 

иланымды. Бұл ретте оның бұрынғы ұлысбекке жақын жүрген әрі Хорезм мұсылмандарының көрнекті пірлерінің бірі 

ретінде танылған Аладдин Номан әл-Хорезмимен тығыз қарым-қатынас құрғандығына назар аударсақ та жеткілікті. 

Өйткені, бұл шейхты кейіннен исламды мемлекеттік дін ретінде уағыздауға пайдалану үшін Тоқтай хан сарайына 

арнайы алдырған Құтлықтемірдің өзі болатын. Демек, сол заман қажеттілігінен туындаған бұл маңызды бастаманың 

төркіні әу баста Құтлықтемір Үргеніште ұлысбек қызметінде жүрген жылдары пісіп, жетілді деуге келеді. Ол кез 

Хорезм өңірінде ислам дінінің ханафи мәзһабының жаңғыра өркендеп, хақ діннің халық арасында орнығуына үлкен 

әсер-ықпалы тиетін сопылық ілімнің де гүлдеп тұрған шағы еді. Кубра, Йасауи, Бақырғани сынды сопы ғұламаларының 

есімдерін қалың қауым пір тұта қадірлеп, уағыздарына шексіз ұйитын [3].  

Араб саяхатшысы Ибн Баттута сопылықтың кубра тариқатының негізін қалаушы шейх Нәжмәддин Кубраның 

Үргеніштегі бейітінің басы сол әулиеге тәу етіп, зиярат етушілерден еш босамайтынын ерекшелеп атап өтетіні бар. 

Жошы ұлысына, Еділ бойына исламның шым -шымдап жайылуы әуелден-ақ Хорезм арқылы, оның саудагерлері мен 

діни ғұламалары арқылы атқарылғаны белгілі. Енді тағдыр оның мемлекеттік дін деңгейіне көтерілу мәселесіне де сол 

Хорезмнен шыққан пірлердің тікелей араласуын бұйырып тұр екен. Және ол сауапты істен сол дуалы ауыз пірлердің 

жолын қуушы мүридтері қатарындағы ұлысбек Құтлықтемір де шет қала алмаған, өзі бас болып, құлшына кірісіп 

кеткен еді [4]. 

Хиуа тарихшыларының жазбаларында сол қоңырат билеушілерінің бәрінің Өзбек ханның замандасы болған, 

асыл сүйегі көне Қият қаласындағы Аббас Уәли шейхтың мазараты қасында жерленіп, басына биік кесене орнатылған 

Нуғдай бидің (Нағанайдың) ұрпақтары екендігі әрдайым назарға алынады [5]. 

Солардың арасында қоңырат Құтлықтемірдің ұлысбектік билігі кезінде салынған биіктігі алпыс жеті метрлік 

Құтлықтемір мұнарасы, әйгілі сопы ғұламасы Нәжмәддин Кубраның зәулім кесенесі, Нағанай балаларының билігі 

кезінде тұрғызылған Төребике бегімге (Құтлықтемірдің зайыбы) арналған сәнді кесене, хорезмбах, тасқала сарайларын, 

Моңғол жорығына дейін салынған хорезмшах Текешке арналған кесене секілді тамаша ғимараттар әлі де көздің жауын 

алады [6].  

Нағанай балаларының есімдеріне сопы қосымшасының жалғануы, олардың хорезмдік сопылар бауырластығына 

қатысы барлығын аңғартады. Бір кездерде олардың туысы Құтлықтемір ұлұғбек те осы тариқат талаптарына сай қимыл-

әрекет жасай жүріп, Жошы ұлысында мұсылмандықты орнықтыру ісін жүзеге асырған еді. Демек, Нағанайдың ұлдары 

да қоңыраттардың төл ұлысында өркен жайған сол рухани ілімнің жолын қуған мұсылман басшылары қатарында 

болған. Бұл ретте сол дәуірлерде сопылықтың әдебі мен тәртібін Бейбарыс, Бабыр, Мұхаммед Хайдар Дулати секілді 

түрк текті патшалар ұстанғанын еске сала кету де артықтық етпейді. Нағанай ұрпақтарының дінге жақын болғандығын, 

Баттута жолжазбасындағы «ұлысбектің қызы Кебек ханым Құран кітабын оқып отыр екен», деген жолдардан да байқар 

едік [3]. 

Ал, дегенмен, қазақ жерінде хақ тариқаттар да, соңынан адасқан сопылық бауырластықтар да, батыл тариқаттар 

да болғанын жасыра алмаймыз. Мысалы, Яссауия, Нақшбандия, Қадария және біз сөз етіп жатқан Кубрауия тариқаты әу 

баста хақ тариқат болып құылып, соңынан бұл тариқаттың кейбір тармақтары титтік бағытқа ойысып, ортадоксальді 

бағытқа ауытқығанын көреміз[7]. 

Жоғарыдағы деректерден біз Кубрауия тариқатының тарихымыздағы орнын айқын білуімізге әбден болады.    
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ӨТЕЖАН НҰРҒАЛИЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК ТАБИҒАТЫ  

 

Бекімбетова Шынар 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

«Филология» мамандығының  2- курс магистранты 

    

   Әдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс алып келген көрнекті ақын Өтежан Нұрғалиев Ақтөбе өңірі Байғанин 

ауданының Ақжар ұжымшарында 1938 жылы тамыз айында дүниеге келген. 1964 жылы Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультетін бітірген. 1964–1968 жылдары Жарқала орта мектебінде мұғалім, 

1968–1972 жылдары «Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан»),  «Қазақ әдебиеті» газеттерінде тілші, сонан кейін 

«Жалын» баспасында редактор болып қызмет атқарған.  Қазақ телевизиясында ұзақ жылдар жемісті жұмыс 

жасады. Әдебиетке тумысы бөлек, талантты жырларымен келген Өтежан Нұрғалиев ә дегеннен -ақ өлең сүйер 

қауымның сүйікті ақындарының біріне айнала білді. Оның асау жырлары өзіндік бояу, тың үн, тосын мінезімен 

ерекшеленіп, поэзиямызға соны леп, жаңа тыныс қосты. Алпысыншы жылдардың басында жарық көрген 

тұңғышы – «Менің махаббатым» жинағынан бастап оның қаламынан шыққан «Ақ нөсер», «Нөсерден кейін», 

«Ай астында ақбоз үй», «Қайыңды тоғай», «Тыныштық», «Афина мектебі», тағы басқа жыр кітаптары, ал 

сұрапыл соғыс жылдарының тірі, көркем шежіресіндей «Соғыстың соңғы жазы» балладалары әдебиетіміздің 

алтын қорына қосылған құнды туындылар екені сөзсіз.  

       Енді Өтежан Нұрғалиевтің  өмірінен азды-көпті сыр шертсек. Сол  кезеңдердегі басқа да замандастары 

секілді Өтежан ағамыз да әкесін соғысқа аттандырып, атадан жалғыз болған соң жастайынан мойнына 

жауапкершілік арқалап, нәзік жандылардың ішінде бас болуына тура келді. Оның бір әпкесі және бір қарындасы 

болды. 1944 жылы әкесінен: «Берлинге қарай жол тарттық» деген хатын алады да, артынша 3 күн өткеннен 

кейін қара қағаз келеді. Әкесі соғысқа кеткенде Өтежан небәрі 3 жаста екен.  

     Ақын  жастайынан кітапқұмар болып өседі. Саналы ғұмырында 8000 дана кітап жинаған деседі. Молдабек 

Сағымбек есімді журналистің Өтежан Нұрғалиевтің үйіне сұхбат алуға барып, кітапхана деп атаған бөлмесінің 

жары өлген маса мен шыбыннан көрінбейтіндігін көріп:  «Аға, сұхбатты бақса жерде алайық, кадрға мына 

жеріңіз жарамайды»,  - десе Өтекең: «Сен жағал-жағал деп жақтырмай тұрған жарда менің қанымды ішкен маса. 

Бәрі көрініп тұруы керек, түсірмесең кете бер»,- деп бір-ақ кесімді жауап айтып, айтқанынан қайтпай қояды. 

Ақыры не керек сұхбат сол жерде алыныпты. Ол кісінің осындай «ерекше» мінезімен де көпке «біртүрлі» 

көрініп, ақындардың ішінде «бөлектеніп» тұрады екен [1; 2]. 

      Соғыстың соңғы жазының» бірінші кітабындағы «Бақыт деген не?» деген баллададан: 

(«Екі қапшық ұн көтерген көк есек») 

 «менің жырым көтереді майысып,  

сол кезеңнің шатынаған шындығын» деген жолдарды оқығанда ақын өз болмысының ақиқатын сол жалаңаяқ, 

ашқұрсақ кезінен тани бастағанын иландыра жеткізеді. Осы бір шығарманы оқу арқылы Ақтамның, Төбегөңнің, 

Жарқамыстың ғана емес, барлық адамға тән психологияны көреміз, неше алуан тұрмыс кешіп жатқан халықтың 

галериясын аңғарамыз. Бұл шығарманың басты тақырыбы, өзегі болып отқан нәрсе – адам боп өмірге келген соң, 

адам боп өмір сүрудің қиындығы, мехнаты туралы және сол «адам» деген атқа лайық болу. «Ала күздің (!) жыртық 

көйлек бұлттарына» бала Өтежанның көзімен тағы да бір қарап, аппақ құмы табаныңыздың астында сусыған Жем 

бойындағы тіршілік, өмір тіршілігі өз қойнауына қарай еліктіре береді. Бұл образда күздің өзі жәй күз емес, сол 

қиын кездің жадау бейнесіндей болған «Ала күз» ғой, байқасаңыз... 

    Үш кітаптан тұратын «Соғыстың соңғы жазы» алғашқы томы жетпісінші жылдары жарық көогенде сондағы 

кейіпкерлердің дені көпшілігі әлі өмірде бар болатын. Өтекеңнің бұл шығармасын: «еріккеннің ермегі» деп 

қарағандар да болды. «Онысы несі-ей, пәленшені дәріптегені ме, әлде мазақ қылғаны ма?» деп неше түрлі қарсы 

көзқарастарын білдіріп жатты. «Өлең қылуға ештеңе таппағасын соғыс жылдары Жемнің арғы бетінде Қаратөбе 

колхозының бес жүз қоянын баққан Шоңды былай деп жазыпты:  

«... түні бойы ойлансаң да сен мейлі,  

https://kazislam.kz/sushchestvuyut-li-v-kazakhstane-istinnye-tarikaty/?lang=ru
https://qazaquni.kz/2017/03/14/66339.html
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сол бір күндер түсіңе де енбейді,  

Шатыбайдың жырасында Шоң кемпір  

қоян бақты десең ауыл сенбейді»[2; 26] . Оны қойшы тіпті өзінің нағашысы сол жылдарда басқарма болған 

Жақияны да оңдармай жазыпты. Майданнан оралған Сағындық та жас та болса бас болып Керманнан әелінген 

бешпет кигізгенін де жырға қосыпты:  

«басқарма тұр былғарыға малынып,  

бұрынғыдай тығылмайды тарылып.  

Ақ көйлекті жағасы тік бастықтан  

қатындар тұр соғым сұрап жалынып» [3; 112]. 

Бұл қатардың ішінде бір көзін соғыста қалдырып, оның орнына әйнек көз салдырып алған ауданның зәгәтопшігі 

Балаби де жүр: 

«... бір жаманы – Кемелбайдың тілі ұзын,  

бір тынбайды әңгімеден күнұзын,  

айт көзіңнің тарихын деп Кемелбай  

сапырады қайта-қайта қымызын» [3;39] . Міне сол кездердегі шынайы  адамдар бейнесін өлеңге әдемі 

үйлестіріп, шебер жеткізе білген Өтекеңнің имиджі ерекше еді. 

     Ал сол жылдардың бейнелі шежіресінің басты кейіпкерлері болған Өтежан өзін былайша сипаттаған:  

«Бестөбеде адам ізі, аң ізі,  

Бестөбеде сары шілденің тамызы,  

Бестөбеде көк жусанның ішінде  

қыдырып жүр Ақмолданың аңызы» дейді. Өзінің албырттық, аңғалдау мінезін: «... өлген құстай түлкі жұлып 

қанатын,  

ала жарғақ жыртық тоным болатын,  

«Карменімді» шаштым соған асығыс,  

әлденеге таппай тағатым.  

Терісі бар – «Кармен» құйған лақтың,  

үстімде тон – исі бөлек бірақ тым,  

«Карменімнің» қу шынысын құшақтап [2; 45], қар үстінде айдалада құлаппын». Бұл жолдардан біз Өтекеңнің 

тағы бір қожанасырлау аңғал мінезін, арманшылдау асқақ мінезін және соған қарамастан жүдеулеу жетім 

баланың сұлбасын көреміз. Шынымен де Өтежан көрген өм ір шындығының көрінісі осындай еді. «Соғыстың 

соңғы жазының» бас кейіпкері болған Өтежан ақынның айтайын деген бас түйіні мынау еді:  

«Қалай ғана ақтар екем оны мен,  

қайтсем ғана сақтар екем оны мен –  

қайтсем ғана бірігеді Жолдарым  

біздер үшін жанкешкендер жолымен?!» [3; 71]. 
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ЖҰМЕКЕН НӘЖМЕДЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ  КОГНИТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Г.А.Қазбек 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Бүгінгі таңда адамзат тарихының шексіз өрлеп кемелденген заманында, мәдениет пен өнер, саясат пен тіл 

салаларында халықаралық қатынастың дамып, жанданған уақытында салыстырмалы және салғастырмалы тіл 

білімі ең өзекті де көкейтесті мәселенің бірі болып отыр. Сөздің ауыспалы мағынасы  дәстүрлі зерттелуде 

көбінесе тілді көркемдеуші ретінде танылады.    «Метафора – көп аспектілі, көп қатпарлы құбылыс 

болғандықтан да, білімнің бірқатар салалары мен тіл аясында әр қырынан талдануда: ойлау тәсілі және 

шындықты тану «амалы» ретінде – логика, философия және когнитивті психологияның нысанасына айналса; 

әсерлі әсемдікті әспеттеу, әрлі мен нәрсізді сипаттау үшін – эстетиканың, троптың бір түрі ретінде – 

поэтиканың; жаңа, тың аталым ретінде – неологияның (лексикологияның); ассоциация тудыру, ұласпалы, 

шектес ұғымдарды таныту тәсілі ретінде – психолингвистиканың өзекті мәселелерінің қатарынан орын алуда» - 

[1, 162] дейді Мұратова Г.Ә. «Көркем мәтінді лингвистикалық талдау» еңбегінде. 

Тіл біліміндегі жаңа антропоцентристік, когнитивті бағыттардың бір бағдары ретінде, әрі олардың таным 

межесі ретінде де метафора құбылысының мәні зор. 

Метафора жасау – адам ақыл-парасатының басты көрсеткіші. 
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Жұмекеннің  поэтикалық шығармалары өзіне ғана тән сөз өрнектерімен өрілген. Метафоралық ауыспалы 

мәндегі стильдік қолданыстарды жырларынан кездестіреміз. 

Бір сөзге көп мағына сыйғызып, күрделі ойды ықшамдап беретін қасиеті бар. 

Жұмекен шығармаларында табиғат суреттері де поэтикалық образ ретінде метафораланып қолданылады.  

Жұмекен  әлемінің тілдік суретін танытып, оның тілдік тұлғасына жеке, индивидуалды қабылданған 

жалпы әлем бейнесінің суретін көрсетеді. Тілдік бірліктердің метафоралық ауыспалы мағынада келуі арқылы 

жаңа поэтикалық образдар ұсынылады.  

Соны ой, тың образ танытатын метафоралар молынан ұшырасады.  

Тілдік тұлғаның поэтикалық образ тудырудағы басты семантикалық механизмі – метафора. 

Сөздің метафораланып қолданылуы – поэзия тіліне тән. 

Сыршыл ақынның өзіндік қолданысын паш ететін өзге де метафоралық үлгілерді поэзиясынан көптеп 

кездестіруге болады. 

Осы көрінісі арқылы ақын ұлттық ойлау ерекшелігін, психологиялық жай-күйін ескереді. Бұдан ақын 

қолданыстарындағы метафоралардың когнитивті сипаты айқын көрініп тұр.  

Н.Д.Арутюнованың көрсетуінде, поэтикалық дискурс пен метафора мынадай белгілері арқылы тығыз  

байланысты: 

1) онда образ бен мағынаның тоғысуы бар; 2) нысандардың тривиалды таксономиясымен контраст; 3) 

категориалды тұрғыдан жылжу; 4) «кездейсоқ байланыстардың» өзектелуі; 5) тікелей перефраза еместігі; 6) 

мәннің синтетикалылығы, диффуздығы; 7) түрлі интерпретацияға жол беруі; 8) уәждеменің болмауы немесе 

міндетті еместігі; 9) елеске жақын тұруы; 10) нысанның мәніне неғұрлым қысқа жолды таңдау [2, 20].  

Қазақ тіл білімінде сөздердің метафораланып қолданылуын арнайы қарастырған Б.Хасанов былай деп 

жазады: «Метафора тіл байлығын құлпыртқан қат-қабат мағына туғызушы әрі терең сырлы мән беріп, сөзді 

астарлай қолдану тәсілі. Метафора – көркем әдебиетке ғана тән құбылыс емес, сөйлеу мәдениетіміздің көне 

тарихымен құрдас қалыптасқан, образды ойымыздың дамуынан  көрініс беретін маңызды элемент» [3, 189]. 

Бүгінгі күні метафораның когнитивтік сипаты ғалымдардың назарын өзіне ерекше аудартып отыр. 

Гносеологиялық бағытқа жататын бұл көзғараста метафораның танымдық қызметі зерттеледі. Осы орайда 

зерттеуші Б.Қасым былай дейді: «Метафораны тілдік құбылыс ретінде зерделеуде қолданылған 

семасиологиялық, ономасиологиялық, гнеосоелогиялық т.б. бағыттармен қатар соңғы кезде бұл тілдік құбылыс 

когнитивтік бағытта қарастырыла бастады. Тілдік мәселелердің өзге салалармен байланысы адамның ойлау 

процестерінің ерекшелігін жете тануды алға тартады. Адамның ойлау әрекеттері тәжірибе арқылы жинақталған 

білім қорына әртүрлі операциялар жүргізумен іске асырылады. Жинақталған білім таңбалар арқылы 

белгіленеді» [4, 55]. 

Метафораны тілдің құрылымдық элементі ретінде қарастыратын еңбектер қазақ тіл білімінде жетерлік. 

Соңғы кезде метафораларды когнитивті тіл білімі тұрғысынан зерттеуге бетбұрыс жасалумен байланысты қазақ 

тіл білімінде когнитивті, концептуалдық метафораларғаарналған зерттеу еңбектер пайда бола бастады [5, 168]. 

Метафораның   когнитивтік бағыттағы танымдық құралы екендігі турасында зерттеушілер мынадай 

қызметтеріне тоқталады: 

- болмыстағы бар заттармен теңестіру, ұқсату арқылы затқа атау беру;  

- абстрактілік мағынаны білдіретін жаңа ұғымдарды қалыптастыру. Мұндай метафоралар ғылымда 

концептуалды метафора деп аталып жүр. Қазіргі тіл білімінде метафораны танымдық сипатта қарау оның 

бағалауыштық, біртұтастық, эмбебаптық қасиеттерін анықтауға негіз болады;  

- метафораның бағалауыш бейне тудыру қасиеті, бағаның кейіптелуі. Метафораның бағалауыштық 

мәнге ие болып, жаңа мағына тудыру қасиеті Абай мен Шәкәрім шығармаларындағы тілдік дәстүр жалғастығы 

мен ондағы құбылыстар мен заттардың бағалары, олардың бағалауыштық қасиеттері адами құндылықтарды 

тану (ар, иман, мінез, жақсылық, махаббат, тағдыр т.б.) нәтижесінде көрінеді;  

- метафораның индивидуальды – авторлық дүниетануды қалыптастыратын көркем сөз атрибуты 

екендігін Абай мен Шәкәрім шығармалары негізінде де дәлелдеуге болады. Мәселен, қос ақынның 

шығармаларындағы ызалы жүрек долы қол; бес нәрсеге асық болу; үйренуге болма намыс, үйретуге болма кер; 

сынды метафоралар авторлық қолданыстан туған концептуалды метафоралар. 

   Поэтикалық көркем шығарма тіліне когнитивтік талдау жасау негізінде сол ұлттың сонымен қатар 

жекелеген тілдік тұлғалардың санасындағы дүниенің бейнесін, айнала қоршаған ортаның болмыс -бітімін 

тұтастай тануға болады. Тілдің болмысы мен табиғатын, оның ішкі иірімдерін, толыққанды тану үшін сол тілді 

жасайтын адаммен біртұтастықта қарау керек.  

Метафора  құбылысының құпиясы  ерте  заманнан-ақ  көптеген  ірі  ойшыл-ғалымдардың  назарын өзіне 

аударып  келеді. Әлемдік  тілдерде, орыс  тіл  білімінде  метафораның  теориясын  қалыптастыруға  ерекше  

көңіл  бөлініп,  оның  болмысы, мән-маңызы  жан-жақты  зерттелуде.       Метафораның  болмысы  оның  тілдегі 

қызметі  мен  маңызы, пайда болу механизмдері, түрлері мен  ерекшеліктері  т.б.  метафораға  қатысты  маңызды  

мәселелер  осы күнге  дейін  бір  жақты  зерттелуде. 

Қорыта келгенде, метафора – ғылыми зерттеу нысаны ретінде өз бастауын ежелден алады. Метафора – 

эстетикалылықтың тілдік құралы ретінде зерттеледі, көркем әдебиеттің, соның ішінде поэзиялық 

шығармалардың басты көрсеткіші болып саналады. Метафораны бірнеше саланың басын тоғыстырған 

когнитивтік сипатта зерттеу оның бұрын белгісіз көптеген жақтарын тануға жол ашты, оны адам танымының 
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ерекше құралы ретінде, адамзаттың қоршаған дүниені тануындағы ерекшеліктерді көрсетеді. Сол қоршаған 

дүниені танудағы адамның жинақталған білім қорын және тәжірибені тілдік тұрғыдан таңбалауда метафораның 

рөлі ерекше. Метафораның когнитивтік сипаты концептілік құрылымдардың қалыптасуынан көрінеді. Концепт 

адам санасындағы дайын танымдық құрылымдардың негізінде қалыптасады. Концепт тудыруда авторлық 

метафоралық қолданыстардың өзіндік орны бар.  
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Халыққа ортақ бағыт-бағдар беретін ұлттық идеяны қалыптастыру көпұлтты қоғамды біріктірудің 

маңызды шарты болып табылады. Себебі, өз дамуының белгілі бір шарықтау шыңына жетіп, дамудың түбегейлі 

жаңа сатысына көтерілудің орасан зор мақсаты жолындағы қоғам мен мемлекеттің саяси, әлеуметтік, 

экономикалық, мәдени, рухани және басқа барлық күштерін біріктіру  міндеті туындаған кезде кез келген ел өзінің 

ұлттық идеясын қалыптастыруға деген қажеттілікті сезінеді. 

Идея сөзі грек тілінен аударғанда – көрініп тұрған нәрсе, бейне, яғни мағына, ой, пікір, маңыз, мән 

ұғымдарын білдіретін, түрлі мағынада қолданылатын философиялық термин. Идея болуға тиістінің жалпы кескінін 

көрсетеді, соның жалпы бағытын анықтайды [1]. 

Ал, «ұлттық» термині ұлтқа тиесілі деген мағынаны білдіреді. «Ұлт» ұғымына «Қазақстанның ұлттық 

энциклопедиясында» былай деп анықтама берілген: «Ұлт – ортақ тілі, қалыптасқан мәдениеті, біріктіруші салт-

дәстүрлері мен діні бар адамдардың әлеуметтік бірлестігі. Сонымен бірге көптеген ұлттардың ортақ аумағы, ортақ 

экономикасы, сол ұлт өкілдерін біріктіретін мемлекеті болады» [1]. 

Бұл орайда, ұлт туралы О. Бауер: «Ұлт – тағдыр ортақтығы байланыстырған ортақ сипатты адамдардың 

бүкіл жиынтығы. Осы тағдыр ортақтығы негізінде пайда болған белгі ұлттық мәдениет ортақтығын 

интернационалдық ортақтықтардан: кәсіби, таптық, мемлекетті құрайтын халықтық – бір сөзбен айтқанда, түп 

негізін бір тектілік құрайтын осындай барлық ортақтықтардан бөліп тұрады… Ұлттық сипат – сол ұлт тарихының 

таңбасы, одан басқа ештеңе де емес», – деп айтады [2]. 

Қазақ жарнамаларында  ұлттық сипат, ұлттық идея болуы шарт. Жарнамада бейнелік тілдік құралдардың 

қолданылуы, жарнама мәтіндерінде экпрессивті-эмоцияналдық лексика, көркемдік бояуы бар, көркем -әдебиет 

стиліне тән құралдар қолданылу керек. Себебі жарнама – әр елдің ұлттық мәдениетін, ұлттық болмысын көрсететін 

құрал. Жарнама түрлерінің бірі – медиа жарнамалар. Медиа жарнаманың басқа жарнама түрлерінен басты 

айырмашылығы – ақпаратты көрнекілеу арқылы тұтынушылардың назарын аудару (флэш-суреттер, бейнелер, 

суреттер және т.б.). Ақпаратты көрнекілендірудің арқасында мұндай жарнама тұтынушымен тезірек қабылданады, 

оның мағынасын қарастырудың қажеті жоқ, оны оқу да уақытты қажет етпейді.  

Қазақстанда ультрапастерленген сүт өнімін шығаратын бірінші өнеркәсіп «Raimbek Agroның» негізгі 

сауда белгісі – «Айналайын». Осы брендпен шығатын сүт өнімі «Жыл таңдауы» республикалық байқауының 

бірнеше мәрте жеңімпазы атанды. 2015 жылы жүргізілген дегустация нәтижесі бойынша екінші орынға табан 

тіреді. Зауыт «Айналайын» брендімен шығатын балаларға арналған сүтті өндірумен де айналысады. Бұдан бөлек 

«Милоко» және «Беби бомба» сауда белгілерімен танымал өнімдері де бар [3]. 

«Айналайын» деген атауының өзінде жылылық бар, мейірім бар. «Айналайын» сөзінің шығу тарихы да 

қызық. Ол туралы тарихшы Ордалы Молдалыұлы фейсбук парақшасында жазып өтеді. Онда «айналайын» сөзінің 

өте ертеде, жаратылыс туралы түркілік түсінікпен қатар пайда болғанын айтады. Яғни бұрынырақта кәрі кісілер 

дертке шалдыққан жастарды аман алып қалу үшін өздерін құрбандыққа атаған. Ол үшін ауру адамды киіз үйдің 

ортасына жатқызып, қарт кісі үш рет айналып, есікке келгенде «айналайын» деп дауыстайды. Осыдан кейін жас 

кісі жазылып, айналған қария қайтыс болады екен. Көне түркілердің осы дағдысымен атақты БАБЫР ұлы Құмайын 

ауырғанда оны үш рет айналып, мықты денсаулығына қарамастан қайтыс болыпты деседі.  Қазақ содан бері бұл 

сөзді ұмытпай, балаларына «айналайын» деп еміренеді екен. Онысы «сенің жолыңда менің жаным құрбан» немесе 

«саған келген пәле маған болсын» дегені... 

Олжас Сүлейменовтің «Айналайын» атты атақты өлеңі бар. 

Айналайын – чудесное слово, 
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Жаль, что русский его не поймет, 

Объяснить я готов ему снова, 

Только бедно звучит перевод, [4] – дейді де ақын «айналайын» сөзін Есениннің «Шаганэсіне» теңейді. Ал 

шетелдік досы қазақша «қимастықтың, сыйластықтың ұраны» болатын сөз сұрағанда ақын Кәкімбек Салықов оған 

«Айналайынды» айтыпты да: 

Бүкіл әлем сөйлегенде бір тілде, 

«Айналайын» деген сөзді сақтармыз, – деп жырға қосыпты. Міне, «айналайын» – осындай үлкен жүк 

арқалаған әлемдегі ең жылы сөз. 

«ФудМастер» – Қазақстан нарығындағы сүт өнімдерін өндіру саласындағы көшбасшы компания. Ел 

аумағында көптеген сүт санаттарының өндірістерін іске қосу біріншілігі осы компанияға тиесілі. Отандық 

өндірушілер арасында сүт өнімдерінің ең бай тізімін шығарып, қазақстандықтардың талғамы мен сұранысына сай 

өнім ұсынып отырған өндіріс орынының маңызы мол. Денсаулыққа пайдалы сүт өнімдері үлкен сұранысқа ие 

болып, «Био-С», «БФБ», «Лакта» сияқты өнімдердің танымалдылығы артты [5]. 

Республикалық «Халық маркасы» атты сайысында жеңімпаз атанған «Нәтиже» компаниясына тоқтала 

кетсек, интернет желісіндегі медиа жарнамада қазақтың жасыл жайлауы, бір шетінде үй, екінші шетінде киіз үй, 

екі аяқтап жүгіріп жүрген сиырлар бейнеленген. Медиа жарнамада әр сүт өнімі жайында «Сүт хикаялары» деген 

атпен жеке парақшалар бар. Әр парақшада өнімнің шығу тарихы, берер пайдасы, дастархан басына қандай 

ыдыспен әкелінетіндігі жайында қызықты ақпараттар ұшырысады.  

Отандық өнімдерге келетін болсақ, «Айналайын», «Нәтиже» сияқты сүт өнімдерінің атаулары қазақ 

тілінде болса да, бірақ «ФудМастер», «Милоко», «Беби бомба», «Био-С», «БФБ», «Лакта» сияқты басқа тілген 

енген атаулар басым. Интернет желісіндегі медиа жарнамаларда сүт өнімдері түрлерінің шығу тегі, тарихы жайлы 

хикаялар, бейнелер, суреттер кездестіруге болады, ал теледидарда сүт өнімдері арқылы  ұлттық болмысымызды 

көрсететіндей ақпарат аз. 

Жарнамада белгілі бір дәрежеде ұлттық нақыштардың болғаны көңіл қуантарлығы анық. Мысалы, ұлттық 

киіммен дөңгелек үстел басында жарасымды жанұя тірлігі көпшіліктің жүрек түкпіріндегі сезімді оятары анық. Ал 

қазақтың ұлттық музыкалық аспабы домбыра шанағынан төгілген ән мен оған қосыла шырқаған қоңыр дауыс 

қазақтығымызды дәлелдей түсетіні тәрізді.  

Өнімді жарнамалауда фирманың стилі ретінде қазақтың ұлттық ою-өрнектерін қолданса, көздің жауын 

алар еді. Көненің көзіндей болған қазақы нақыштағы ою-өрнектеріміздің ұлттық құндылықтан бөлек 

философиялық мәнге ие екені белгілі. Әр оюдың өзі магиялық мазмұнға ие. Тіпті әрбір ою адамға энергетикалық 

күш-қуат беретіні дәлелденіп отыр, сонымен қатар әрбір оюдың жеке сипаты  бар. Мысалы, молшылық белгісіндегі 

ою – молшылық пен мансап энергияларының белсенділігі күшейтіп, қызметте табысқа жету. Өмірге деген 

құштарлық пен күш-қайрат айтарлықтай артады. Береке мен молшылық теңгеріледі. Денсаулық оюы – 

денсаулықты жақсартуға сеп. Сенімділік, беріктік, бекемдік, мықтылық, батылдық, табандылық сынды ізгі 

қасиеттер дамиды. 

Ұлттық идея, жоғарыда атап өткеніміздей, қоғамның орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуына, 

мемлекеттің тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін нығайтуға, Қазақстан халықтарының шоғырлануына бағытталған 

дүниетанымдық сипаттағы бағдарлардың, құндылықтар мен идеалдардың кешенін білдіргендіктен, өтпелі кезеңді 

бастан кешіріп, әлемдік өркениеттік қауымдастықтан өз орнын табуға ұмтылып отырған біздің еліміз үшін ауадай 

қажет. Сондықтан әр өнім жарнамасының айтар ойы, ұлттық идеясы болса, қазақ жарнамалары дамиды, халық 

теледидар не интернетпен жұмыс жасаған уақытында ұлттық болмыстағы жарнамаларды көретін болса, адамның 

санасында ұлтына, еліне деген патриоттық сезімі есейіп отырады . 

Қазақи рухы биік ұлттық идеяның қалыптасуында тарих пен мәдениет, сонымен қоса қазақ медиа 

жарнамаларының дамуының да маңызы зор. 
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ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫНЫҢ ФИЛОЛОГИЯЛЫҚ МОДЕЛІ 

 

Қуандықова А.Е 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 «Жолдау» лексемасының толық грамматикалық мағынасын қарайтын болсақ, «жол» негізгі түбір морф 

болып табылады. Яғни, «жол сілтеу, бағыт беру, жол табу» деген ұғымдарды береді. ҚР Мәдениет және ақпарат 

министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед бір кездесуінде: «Жолдау - бұл халықпен сырласу, ақылдасу, халыққа жоспарды 

жеткізу деген сөз» - дейді [1].  Жолдауда ішкі сыртқы қауіпсіздіктің жаңа ережелері, эконмикалық байланыстары, 

нарықтық экономика нәтижелері, әлеуметтік жағдайлар мен қатынастар көрсеткіші, тұрмыс сапасын арттыру, 

халықтық денсаулық сақтау мен білім берудің дұрыс нақты жүйесін құру, әлеуметтік тұрғыдан халық сұранысын 

қанағаттандыруда жаңа жоспарларды жүргізу және дүние жүзілік ынтымақтастық, экономикалық, саяси, 

халықаралық, әлеуметтік байланыстарды нығайту, қаржы, білім, медицина, жаңа технология мен мамандар, ел 

дамуының жаңа моделі тағыда басқа мемлекет құрылымының барлық салаларына талдау жүргізіліп бірнеше 

бағыттар бойынша, жан-жақты сараланып, терең зерттеулер жүргізіліп халыққа таныстырылады.    

        Елбасының халыққа жолдаған жолдауының әрбір 

кіріспесі екі бөлімнен тұрады. Біріншісі «Құрметті қазақстандықтар!» деп басталған болса, екіншісі «Қымбатты 

отандастар!». Бұның бірінші бөлімінде өткен жылға шолу, еліміздің бастан кешірген елеулі оқиғалары м ен жеткен 

жетістіктері, маңызды келісімдері баяндалса, екінші бөлімінде «Қымбатты отандастар!» деп болашақта елімізді 

күтіп тұрған маңызды міндеттерді, түйіні шешімін таппаған, атқарылуы керек жобаларды, дамудың жаңа сатысына 

өрлеу үшін келер күнге жоспар құрып, бір орында тоқырап  қалмауымызды, бәсекеге қабілетті, жасампаз ұрпақ 

тәрбиелеп, егеменді ел болашағы үшін әрбір қазақстандықтың еңбек ету керектігін баяндайды. Сонымен қатар 

Елбасының біліктілігі мен білімділігінің арқасында жолдаудың тілдік модернизациясы құрылып, халыққа түсінікті 

әрі нақты жеткізіледі. Әрбір жолдауға ерекше мән беріп қарай отырып, тілдік модельді құрылымына талдау жасап 

көрсек. «Модельдеу әдісінің қажеттілігі, ең алдымен зерттеу нысанымызды тікелей байқауға, яғни қолмен 

ұстап, көзбен көруге болмайтын жағдайлардан туындайды». Бұған елбасының жолдаудағы тілдік 

модернизациясын алып қарауға болады. 

Тіл – коммуникативті-прагматикалық қызметімен қатар, танымдық, құжаттық та функцияны анықтайды. 

Болашақ мақсат-міндеттердің моделін құруда да қызметтер атқарады. Жолдауды халыққа таратуда тілдің 

атқаратын міндеті орасан зор. Ерте заманнан бастап, қазіргі уақытқа дейінгі аралықты қарайтын болсақ адам мен 

табиғат арасындағы байланыс өзгерді. Бұл екеуара байланыс пен қатынастан қай халықтың болм асын өмір 

салтымен бірге, ұлттық ерекшелігі де қалыптасады. Қоғам дамып, адамдар өзгереді. Себебі уақыт бір орында 

тұрмайды. Соған сай қатынас құралы сөйлеу тіліде дамиды, өзгереді. Тіл мен ойдың өзіндік ерекшелігін «таза 

тілдік» жеке ғылым ретінде зерттеу мүмкін емес. Бұған қажет ғылыми парадигма – когнитивті лингвистика, 

онымен сабақтас этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика, т.б ғылымдар байланысады. Осы 

ғылымдардың жүйесі дүниені тұтас танудың теориясы   негізінде тіл қызметінің когнитивтік ұстанымдарын 

анықтауға болады: 

1.     Қоғамдық тәжірибеге негізделу, яғни дәстүр жалғастығы, танымның қазыналық сипаты.  

2.     Таным модельдерінің символдық түрлері, яғни тілдің қызметі – ақпарат беру емес, бейнелеуге 

мүмкіншілік жасау. Басқаша айтқанда, тіл арқылы бейнелілік пен дүниедегі объективті шындықты субъективті 

түрде, яғни символдар арқылы беру. 

3.     Таным модельдерінің жүйелі сипаты, сабақтастығы. Яғни ол – таным моделінің құрылымдарының 

тұтастығынан тұратынын сипаттайды [2, 462]. 

Бұл айтқан үш сипатқа ортақ қасиет – тұтастырушылық, тұтас күйдегі таным тудыру.  Осы қасиеттерге 

сүйенбей, адамның ментальдық қызметі мен тәжірибесінің қалыптасуы мен сақталуын, ұрпақтан -ұрпаққа берілуін, 

одан әрі дамуын жалғастыра алмаймыз. Бұдан кейін жолдаудың тілдік моделі дегеніміз – мүмкіндік, ойлау, 

армандау, қиялдау, ықтималдылықты тілмен жеткізуі. Жалпы алғанда тілдік модельдеу   өмірде бар оң нәтижесін 

берген жүйені белгілі бір тәсілмен қайта өндірілетін құрылыс деп түсіндіруге болады. Осыған қатысты Елбасы 

жолдауындағы соңғы уақытта жиі хабарлайтын IT жобалар ақпараттық-технологиялар, «Цифрлық Қазақстан», ел 

дамуында жетекші роль атқарып келе жатқан жаңа жоспарлар, «Қазақстан-2030», «Қазақстан- 2050» Стратегиялық 

бағыттары, «Нұры жол», «Туған жер», «Ақылды қалалар», бәсекеге қабілетті жаһандық дамыған елдер қатарына 

қосылудағы жүргізіліп жатқан осы жобалар лингвистикалық модель арқылы жетізіледі.  

Тілдік  модельді үш түрге бөліп қарастыруға болады. 

Моделдің бірінші түріне – тіл қызметінің түріне қарай «қайта жасау» модельдері жатады. Бұлар мәтін 

мазмұнын түсінуге немесе «талдау» модельдері, тілдік шығармаларды туындату немесе «жинақтау» 

модельдері, «автоматты аудару» модельдері т.б. 

Модельдің екінші түрі – тілдік шығармалар модельдері деп аталады. Модельдеу проб лемасының 

аспектісіне қарай олардың ерекшеліктері мынада: тілдік мәтіндер тіл қызыметінің  кез келген типінің міндетті 

түрдегі компоненті болуынан, кез келген модельдің де міндетті құрамы болады. Солай бола тұра, тілдік 

шығармалар болмыстың белгілі бір моделі немесе «әлем моделі» бола алады. 
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Үшінші модельдер түрін – тілдік шығармаларды түсіну мен оларды құрастыруға қажетті тілдік 

заңдылықтарды айқындайтын «тілдік механизмдер моделі»,- деп атайды[3, 54]. Бұл ретте жолдау тілінің моделі 

тілдік шығармадағы әлем моделі бола алады. Себебі, Жолдаудан тұтас мемлекеттің бейнесін көруге болады.  

Құрылымдық модельдердің айырықша түрі - тілдесу түріндегі шығармалар (речевые произведения). Елбасы 

жолдауын интеллектуалды-құрылымдық модель түріне жатқызуға болады. Себебі, интеллектуалды ой мен терең 

ізденіс нәтижесінде, бірнеше күш жұмылдырып, идеялардың бірігіуімен сөйлеу тілінен туады. Коммуникация 

мақсатына сай табиғи тіл негізінде тұтас мемлекетті тілдік модельдеу дәлділікпен, нақтылықпен жеткізіледі. Кез 

келген жолдауды алып қарайтын болсақ, Елбасы өз сөздерінде, әлемдегі өзгерістер мен оған қарсы тұру 

жоспарларын, жаңа бағыттар мен жолдарды анық көрсетіп береді. Осыдан барып Елбасы жолдауы әлем моделін 

құрай алатындығына көз жеткіземіз. Ғылыми кітаптарда сөйлеушінің айтылым үлгісіне «сөйлеуші моделі», ал 

қабылдаушыға қатысты «тыңдаушы моделі» деп қарастырылады. «Сөйлеуші-коммуниканттың рөлі, ең алдымен, 

айтылым, айтылым арқылы белгілі мақсатқа жетуге ниеттену үшін иллокутивті функцияларды пайдалануды 

қажет ететіні белгілі. Ал иллокутивті функция сөйлеушінің ниетін білдірумен қатар, ол тыңдаушымен де 

санасуы қажет етеді екен». Сонымен қатар жолдауда иллокутивті функцияның ассертивті (ұйғару, 

констациялау,хабарлау), декларативті (үкім шығару, хабарландыру), комиссивтер(міндеттеме беру, сендіру, уәде 

беру) сияқты түрлері кездеседі. Сөйлеуші моделі сенімді, нақты жеткізілсе, тындаушыға да әсер беріп 

шабыттандырады. Осыған қатысты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылдың 31 қаңтарында жарияланған 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» жолдауын алып қарасақ. «Қазақстан-2050» 

стратегиясына бастайтын негізгі бес басымдығын атап көрсетеді. Сонымен қатар келесі жылы осы аталған 

міндеттер қаншалықты өз деңгейінде көрсете алды, соған талдау жасалып, өнімді нәтиже берсе одан әрі жалғасын 

тауып, жаңа бағытта қайта жұмысын жалғастырады. Сол арқылы халық тұрмысын жақсартудың лингвистикалық 

моделдері төмендегіше құрылды. 

Модельдің сапасына, осы модель құрстырушының білім деңгейі, қабілеті, қоршаған әлемді меңгеруге 

қажетті білімі, жан-жақты зерттеулері, тілдік құрылымы т.б. жатқызылады. Жолдауда жүзеге асырылуы керек 

міндеттерді белсенді және саналы түрде тілдік моделін құрады және халыққа жеткізеді. Бұдан кейін адамдардың 

модельді қабылдауы тілдік тетік арқылы автоматты түрде іске асырылады. Мысалға, 2017 жылдың 12 сәуірінде 

жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында аталған міндеттер мен осы бойынша жасалған 

жұмыстарды алайық. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бұған дейін 2004-жылы «Мәдени мұра», 2013-жылы 

«Халық – тарих толқынында» бағдарламалары қолға алынды. Тарихқа қатысты төлқұжаттар жүйелі түрде 

жинақталып, зерттелді. Елбасы жолдауы әлеуметтік іс-қағаздар стиліне жатып,  иллокутивті функцияның 

ассертивті, декларативті, комиссивті түрлері кездескенімен,   жолдаудың лингвистикалық құрылымы әдеби 

сөздермен де бай деуге болады. Мақала аясына арқау болған  бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық 

бірегейлікті сақтау, білімнен салтанат құру,сананың ашықтығы тілдік бірізділікті сақтап, халық тілінен өзіне 

керегін таңдап-талғап, сұрыптап алып, оларды жалпы жұртқа ортақ етіп, халықтың тіл мәдениеті дәрежесі жоғары 

болу үшін бірізге түсіріп жеткізе білген. Сонымен қатар мақала тілі ұшқыр, тілдік қоры бай екенін көреміз. Елбасы 

өз мақаласында мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестерін мол пайдалана білген. Мысалға: «Өзіміздікі ғана 

таңсық, өзгенікі – қаңсық», деп кері тартпау, «Туған жерге туыңды тік», «Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма 

туған елін», «От басы, ошақ қасы», «жаңғырудың ең басты шарты - ұлттық кодыңды сақтай білу», «сана-сезімнің 

көкжиегін кеңейту», «елес идеологияға шырмалып, су түбіне кету» сынды орамды бай тілімен мақала мазмұнын 

жалпыға түсінікті, сөйлемнің мәнін ашып, мағынасын тереңдете түсетін тұстары аз емес.  Ең бірінші аталаған 

мәселе, XXI ғасырдағы ұлттық сана туралы. Бұл бағытта ұлттық кодты сақтай отырып жаңа заман талабына сай 

рухани болмысымызды дамытудың жаңа моделін көрсеткен болатын. Оның біріншісі, табысқа жету үшін бәсекеге 

қабілеттілік. Ол бірнеше деңгейде қарастырылатын экономикалық категория. Еліміз үшін бәсекеге қабілеттілік 

дегеніміз өзге елдермен иық тірестіре алатындай, салыстырмалы артықшылықтың болуы.Ол үшін «Цифрлы 

Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» бағдарламаларын даярлау ұсынылды. 

Екінші, прагматизм –іс-әрекет,  субъективті-идеалистік бағыт.Бұған қатысты Елбасы өз жолдауында өзіміздің 

барымызды бағалап, қорғай білу, ысырапшылдық пен астамшылдыққа жол бермеу керектігін айтқан. Орынсыз 

сән-салтанаттан арылып, ұқыпшылдық пен қанағатшылдықты қалыптасыру, бойымызға сіңіруді атайды. 

Үшінші, ұлттық бірегейлікті сақтау. Бұл бойынша алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің 

кертартпа тұстарынан бастарту. Төртінші, білімнен салтанат құру,  заманға сай мамандар даярлау, табысты іргелі 

қоғам құру үшін білімнің озық үлгісін даярлап, білімді ұрпақ қана табысқа жететінін көрсету. Мемлекет үшін 

сапалы білім мызғымас іргетасты құрайтын негізгі күш болып табылады. Бесінші, Қазақстанның революциялық 

емес, эволюциялық дамуы. Өткеннен сабақ ала отырып, қазіргі көріп-білгенімізден ой түйіп, пайым жасай білу 

керек. Алтыншы, сананың ашықтығы. Мұнда елбасымыз «Өзіміздікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық  деп кері 

тартпай, ашық болу, басқалардың ең озық жетістіктерін қабылдай білу, бұл – табыстың кілті, әрі ашық зерденің 

басты көрсеткіштерінің бірі», дейді. Сонымен қатар халықты үш тілді меңгеру керектігін атап, барлық жаһандық 

жаңалықтар мен өзгерістерге дайын болу керектігін айтады.Халық тек ішкі жаңалықтар, өзгерістермен ғана 

шектелмей, мұхиттың арғы жағындағы әлемдік өзгерістерден де хабардар болуы қажет.Осы аталған «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына арқау болған негізгі доминат «Жаңғыру» сөзін 25 рет қайталаса, ұлттық 

сана, ұлттық код, ұлыттық бірегейлік дегенде ұлттық сөзіне 50 рет қайталау жасаған.  

Осының арқасында тілдік шығарма негізінде яғни, мақала (мәтін) арқылы ақиқат әлемін модельдеуге 

болатындығына көз жеткіземіз. Түсінікті болу үшін «тіл ғылымы саласындағы зерттеулерде кездесетін «модель» 
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терминін ақиқат лингвистикалық нысан деп ұғынған жөн» [3, 69-б.]. Елбасы өз мақаласы мен жолдауларында 

атқарылуы керек міндеттердің тілдік моделін құрайды. Мәселен, 2018-жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін 

мамандар мен орта мектептерге арналған оқулықтарды жасауды жүктесе, 2025- жылдан бастап латын әліпбиіне 

көшу міндеттелді. «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды тапсырды, «Қазақстанның қасиетті рухани 

құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасын дайындау қажеттілігі, 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасының маңыздылығын жүзеге асыру, ең алдымен, тілдік модельдеу арқылы 

жеткізсе, кейін іс жүзінде орындалып келеді. Бүгінгі таңда жолдау аясында жүктелген осы жұмыстар жасалып, 

қуантарлық нәтижелерін көрсетіп жатыр десекте болады. 

 

Жолдаудың конструкторы 

Жолдаудың бөлімдері 

(Мысалға «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының өсуі: табыс пен 

тұрмыс сапасын арттыру» 

жолдаудың бөлімдері) 

Жолдаудың қызметі Күтілетін нәтижелері 

 -Халық табысының өсуі.  

-Тұрмыс сапасының артуы. 

-Өмір сүруге жайлы орта 

қалыптастыру. 

-Азаматтар сұранысына 

бейімделеген мемлекеттік аппарат 

-Тиімді сыртқы саясат. 

 

Қозғаушылық – жолдаудың 

өзектілігі, жаңа ақпараттың 

болуы.  

Коммуникативтік – 

халыққа ауызша жеткізілуі, 

талқылану. 

Мақсаттылық – алдағы 

жылдарға кезеңдер бойынша 

жоспар құрып, бөлімшелерге 

міндеттелуі. 

 

Қоғамның барлық мүшелерінің 

бірігуі, өзара ықпалдасуы. 

Жолдаудаң кейін жаңа 

жоспарлар ұйымдастыру, 

бағдарламалар әзірлеу. 

Әрбір жылдар арасындағы 

елдің ішкі-сыртқы әлеуметтік-

экономикалық өсімінің айырмашылық 

нәтижелерін анықтау. 

 

 

Қорытындылайтын болсақ, әрбір саланың ең алдымен лингвистикалық модельдік құрылымы болады.  «Тіл 

бізді қоршаған шындықтың моделі». Адамдар белгілі бір нәрсені жасамас бұрын өзіне тілдік модельді құрып 

алады. Кез келген тілдік шығармаларда , мәтіндерде ақиқаттан тұратын жүйені қайта өңдейді және оның қоғам 

үшін маңызы зор болып табылады. Модель құруда модельді құрушыда белгілі бір нақты мақсатты көздеп сол 

бойынша ең алдымен лингвистикалық модельді құрастырады. Оны құруда семантикалық мағынасына, модельдеу 

нысаны мен туындату аспектісіне, мақсаттылығы мен сапасына коммуникативтік рөлі мен айтушы, тыңдаушы 

моделіне назар аударылады. 

     Осы бағытта біз Елбасының жыл сайынғы дәстүрлі  жолдауының филологиялық-тілдік моделін алып, 

оның жасалу жолдары мен ақиқатқа жақын жоспарлы лингвистикалық моделін анықтап талдау жасауға қадамдар 

жасалды. Жолдау – дамуға апарушы жол. Саяси және экономикалық ойлардың ұйытқысы. Ол жұдырықтай 

жұмылған күшті қажет етеді. Президент жолдауының нәтижесін ұйқысыз өткізген ізгі еңбектің арқасында жемісін 

татып отырмыз десекте болады.  

 Жолдаудың филологиялық моделін құруда құжаттағы Елбасы сөздеріне формалды модельдеу тұрғысынан 

талдау жалды. Жолдау лингвистикалық мәтін. Табиғи тілде жазылған мәтінді ұғыну арқылы, семантикасы мен 

құрылымына анализ жасау арқылы линвистикалық моделіне көз жібердік. Елбасы жолдауының тілдік моделі 

ауқымды әрі күрделі. Онда болашақта жүзеге асырылуы керек міндеттер мен жоспарлар, ел дамуына үлес қосатын 

жобалар, қоғамның әлеуметтік-экономикалық жай-күйі, ішкі-сыртқы маңызды мәселелері баяндалады. Біз соңғы 

төрт жылда жарияланған Жолдауды алып, негізгі бағыттары мен тармақтарын бөліп қарап, идеясы мен мақсатына, 

негізгі доминат сөздеріне тоқталып өттік. Сонымен қатар әрбір жолдаудың құрылымдық моделін анықтап, 

семантикалық талдау жүргізілді, модельдеуге қажетті Жолдаудағы басқару тілін (ЖБТ) анықтап анализ 

жасалды.Жолдауды семнтикалық модельдеуде Елбасының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты халыққа жолдауы алынып, ондағы әлеуметтік-экономикада, дүние жүзілік 

қатынастардың басым көпшілігіне ортақ қазақ тілде толық баламасы жоқ сөздерді бөліп қарастырдық, және 

семантикалық мағынасы мен пропозициялық құрылымы анықталды. Бұдан кейін «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласын талдай отырып ондағы қазақ тілін байытатын негізгі көркемдеуіш сөздердің де аз емес екенін 

де дәлелдеп көрсеттік. Осы мақала арқасына еліміздің дәстүрлі әрі рухани біршама ілгері басатынын 

көреміз«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» аясында жариялаған  кезекті Жолдауды 

бағыттары, міндеттері және күтілетін нәтижелері деп бөліп лингвистикалық моделін көрсеттік. Осы арқылы 

біз модельдің сапасы мен модель құрушының біліктілігі мен білімін көре аламыз. Келесі«Қазақстандықтардың әл-

ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдаудың басқару тілі бірнеше категорияға бөлініп 

талданды. Бұл жарияланған Жолдау 2018 жылдың қорытындысы әрі алдағы жылға өрлейтін жаңа бастамалардың 

бастауы бола алатын, барлық қазақстандық үшін келер уақытта лингвистикалық моделі құрылған  маңызды құжат 

десе де болады. Себебі бұл Жолдауда Елбасы біраз күрделі мәселенің түйінін шешті. Білім мен медицина, қаржы 

мен бизнес саласының ауқымын кеңейтіп, алдағы жылды «Жастар жылы» деп жариялады.        
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ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ БАЛАМАСЫ ЖӘНЕ  

ОЛАРДЫ АУДАРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Картаева А.К.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Аударма – адамзат қарым-қатынасындағы ертеден келе жатқан ерекше қызмет түрі. Аударма ісі тікелей 

тілмен байланысты. Әртүрлі тілде сөйлейтін түрлі қауымдастықтардың өзара байланысы үшін аударманың маңызы 

ерекше.  

Аударма теориясын лингвистикалық тұрғыдан алғаш рет жүйеген ғалым – А.В. Федоров. Ғалым: «бұл 

кітаптың, аударманы тіл білімінің ауқымына қараған осы еңбектің бірінші басылымы шыққан кезде ол осы 

бағыттағы жалғыз және алғашқы еңбек болды» деп жазады [1].  

Ғалымдардың пікірінше, аударылатын мәтінде аударма тілдің лингвистикалық заңдылықтарын сақтаумен 

бірге, түпнұсұқа тілді тұтынушы халықтың ұлттық бояуы сақталуы тиіс. Бұл туралы В.Н. Комиссаров: 

«Аударылатын мәтін «аударушының мәдениетіне көшірілуі» тиіс болғанына қарамастар, аударылған мәтінде 

түпнұсқа тілді қолданушының мәдени бояуы сақталуы керек» [2].  

В.Н. Комиссаров өзінің «Слово о переводе» атты еңбегінде аударма жайында Д. Селесковичтің мынадай 

пікірін келтіреді: «Кез келген аударма – бұл түсініктеме (интерпретация)» [3].  

Қазақ аударматану ғылымының зерттелуі, іргелі тұжырымдар А.Байтұрсыновтың тіл білімінің терминдерін 

қазақ тіліне аударуын, Қ. Жұбановтың қазақ терминологиясына қатысты тұжырымдарын, М. Әуезовтың көркем 

аударма мәселелері төңірегіндегі пікірлерін атауға болады.  

ХХ ғасырдың 50 жылдарының өзінде-ақ 300-ден астам көркем шығарма (орыс және шетел әдебиеті өкілдері 

жасаған) қазақ тіліне аударылған; оларды зерттеу көбіне әдебиеттану ғылымы аспектісінде қарастырылған [4].  

М. Әуезовтің пікірлерінен соң кейінгі жылдарда бірқатар жұмыстарда қазақ көркем әдебиетінің ағылшын, 

неміс, француз тілдеріне тәржімасы зерттелді (Ю. Сушков, Д. Алтайбаева, З. Жантикеева,  Ә. Ипмағамбетов және 

т.б.). Бұл еңбектер қазақ аударматану ғылымына айтарлықтай үлес қосқандығын сеніммен айта аламыз.  

60-70 жылдарда аударматану саласында бірқатар зерттеулер жүргізілді, бірақ олардағы аударма мәселелері 

тағы да әдебиеттің, шығармашылықтың шеңберінде болды. (С. Талжанов, Ә.Сатыбалдиев және т.б.).  

Қазақ аударматануына алғаш рет таза лингвистикалық тұрғыдан келген зерттеу Ө. Айтбаевтың 

«Аудармадағы фразеологиялық құбылыс»  атты еңбегі. Бұл – 70-інші жылдарда орыс тілінен қазақ тіліне 

аударылған көркем шығармадағы фразеологиялық тілдік бірліктерді тілдік-стильдік тұрғыдан жүйелі етіп талдаған 

алғашқы еңбек.  

Қазақ тіл біліміндегі аудару ісінің лингвистикалық тұрғыдан зерттелуін жүйелі талдап, бағдарламалық 

нақты ғылыми тұжырымдар ұсынылған еңбек ретінде А. Алдашеваның «Аударматану: лингвистикалық және 

лингвомәдени мәселелер» деген монографиялық еңбегін атауға болады: «Адам факторының тілдегі көрінісін, 

ұлттық мәдениеттің ұлт тіліне ықпалын зерттеуде аударма әдебиет көп көмек жасайды. Аударма әдебиетті 

түпнұсқамен салыстыру бірнеше тілдерде бар универсалды бір ұғым, образ, стереотиптер үшін жұмсалатын тілдік 

единицалардың ұлттық-мәдени құндылығын дәлірек танытуға мүмкіндік береді» [4, 17].  

Қазіргі таңда ағылшын тіліндегі фразеологизмдердің  қазақ тіліне аударылу мәселесі қазақ 

аударматануындағы  өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Бір халықтың рухы, жан-дүниесі екінші бір халыққа 

аударма тілі арқылы жетеді. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылып жүрген көркем аудармада өз кезегін күтіп 

тұрған мәселелер көп. Солардың бірі-фразеологизмдерді аудару болып табылады.  

Фразеологиздердің көп компонентті мағыналарының құрамындағы сөздердің мағынасынан алшақ болуы, 

ең бастысы – сөйлем ішінде фразеологиздерді еркін сөз тіркестерінен бірден ажыратып алуға болмайтындығы. 

Осыдан барып түпнұсқа тілден аударылған фразеологиздердің толыыққанды мағынасы аудармада күңгірттеніп, 

мүлдем өзгеріп кетеді [5]. 

Фразеологиятану    ғылымында    фразеологизмдердің басты    белгілері,  релеванттық қасиеттері ретінде 

үш ерешелігі аталады: 

1) мағына тұтастығы; 

2) тіркес тұрақтылығы; 

3) қолдану тиянақтылығы 

http://www.infoportal.kz/kk/content/
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 Тіркес тұрақтылығы фразеологизм компоненттерінің өзара орын төртібін сақталуын, ал қолдану 

тиянақтылығы олардың қолдануға даяр тұруынан көрдінеді. Осы аталып отырған релеванттық қасиеттер қазақ 

және ағылшын тілі фразеологизмдеріне де ортақ заңдылықтар. Мысалы, қазақ-ағылшын тіліндегі тұрақты 

тіркестер: 

Көзінің ағы мен қарасы – the apple of one’s eye; 

Екі қоянды бір таяқпен ұрып өлтіру - kill two birds with one stone; 

Ит пен мысықтай өмір - cat and dog life,  т. б. 

          Аударма  тәжірибесінде  фразеологизмдердің  мағынасын дәлме дәл жеткізуде  сөзбе-сөз (калька) тәсілі, 

толық балама, жартылай балама, түсіндірме арқылы т.б аударма   тәсілдерін  қолдануға болады. 

1) Сөзбе-сөз(калька) тәсілі тілдік  бірліктің (сөздің, сөз тіркесінің) сыртқы нысанын , ішкі мазмұнын,  нақтырақ, 

сол қалпында  аудару  дегенді білдіреді.         Мысалы: not to believe one’s own eyes (ears) — өз көзіне өзі сенбеу; 

fish begins to stink at the head – балық басынан шіриді; to lead a cat and dog life – ит пен мысықша өмір сүру; to get up 

one’s wrong foot – сол аяғымен тұру; black gold – қара алтын; a black list – қара тізім, бұл фразеологизмдердің 

калькаланған қазақшасы мейлінше тұрақталған әрі қазіргі тілдік қорда жиі кездеседі.  

2) Түсіндірме арқылы аудару тәсілі. Мысалы: come to one’s own autumn — өзіне тиісті жазасын алу; have something 

one’s conscience — өз кінәсін сезу (түсіну); addict oneself to vice – жаман әдетке салыну; немесе қазақ тілінде: ала 

жібін аттамау – be honest and desсent; ашпа жалап күйде өмір сүру – live from hand to mouth; ауызынан ақ ит кіріп 

қара ит шығу – use foul (bad) language; таңды көзбен атыру – to spend the night until morning; қосағымен қоса ағару – 

live a happy life. 

3) Толық балама – екі бейнелік сәйкестік болған жағдайда, яғни толық сәйкес келуі. Мысалы: play with fire – отпен 

ойнау; asperse smb’s name – біреудің атына кір келтіру; to set a fire – от салу; the rotten apple injures its neighbours  – 

бір қарын майды бір құмалақ шірітеді; to addle one’s brain – бірденемен миын ашыту; немесе қазақ тілінде көздің 

ағы мен қарасы – the apple of one’s eye; көзден жарық көңілден таса – out of sight out of mind; көзі ағару – lose one’s 

sight.  

         Алайда  фразеологиялық  тіркестерді салыстыра  зерттеуде мағыналық  және  тұтастығы, бейнелілігі, яғни 

толық  сәйкестігі  сирек  кездесетіні байқалады. Тіл - тілдегі фразеологиялық  бірліктердің  сәйкес 

мәндес  келуі,  аударманың жатық  болуына  көп септігін  тигізеді және  аударманың жұмысын  едәуір жеңілдетеді. 

4) Жартылай балама – дәл сол мағынаны басқаша бейнелеуіш  құралымен беру  тәсілі, яғни  мағыналас тіркестер. 

Мысалы: abuse somebody left and  rіght – жерден алып  жерге салу; commіt adultory – жұбайының  көзіне шөп салу; 

asperse  smb’s character – біреудің абыройын  айрандай төгу; to gіve somebody a foot – аяғынан шалу; to play the baby 

– балалыққа  салыну  немесе балалық жасау; немесе қазақ тілінде: ақ пен қараны айыру – tell good  from  evіl; екі 

беті анардай – red cheeks [6]. 
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ПОСТПОЗИЦИЯ – ЕТІСТІКТІҢ НЕГІЗГІ ПОЗИЦИЯСЫ 

 

Нұрмұхан Ә.С.,  Ахмет А.Н.  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

 

  Қазақ тіл біліміндегі күрделі де қарымды сала – етістік. Басқа сөз таптарымен салыстырғанда етістік 

өзгергіш, сөз тіркесін жасауда, сөйлем құрауда өте икемді түрде үлкен қызмет атқарады. Етістік мектепте 

бастауыш сыныптан оқытылып, «толық етістік курсы» ЖОО-да тәмамдалады. Мұның өзі етістіктің қазақ тіліндегі 

ең күрделі сөз табы екендігін көрсетеді. Хасенова А: «Морфология қазақ тіл білімінің ішіндегі өте көлемді саласы 

болса, оның ішінде етістік өте күрделі және қиын бөлімге жатады» [1, 3] – дейді. Етістіктің ең күрделі сөз табы 

екендігі оның лексика-семантикалық ерекшелігінен, түбір тұлғасы мен оған үстелетін грамматикалық 

формаларының қат-қабаттылығынан және олардың арақатынасынан, грамматикалық категорияларының әр 

түрлілігінен, жаңа сөз жасау жүйесінен, қолданылу аясынан, сөйлемде атқаратын синтаксистік қызметінен т.б 

лексика-грамматикалық қасиетінен байқалады. 
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Етістік өте ерте қалыптасқан. Бүгінгі таңда да етістік ғылымдағы ең өзекті тақырыптың бірі болып тұр. 

Мұның дәлелі ретінде мектеп оқулықтары мен ғалымдар арасында етістікке берілген анықтаманың әртүрлілігін 

келтіруге болады. Мектеп бағдарламасында 2-сыныпқа арналған қазақ тілі оқулығында: «заттардың қимылын, іс-

әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді? қайтті? не қылды? деген сұрақтар қойылады: 

өсті, ойнады, сайрады» [2, 56] - деген анықтама берілген. 3-4 сынып оқулықтарында етістіктің түрлеріне қысқаша 

шолу жасалса, 6-сынып оқулығында етістіктің сөйлемдегі орны мен қызметі көрсетілген. «Етістік – заттың 

қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді? не қылды? қайтті? (немесе не істеп? қайтіп? не істесе? 

т.б.) сұрақтарға жауап береді. Өнер-білім бар жұрттар тастан сарай салғызды (Ы.Алтынсарин). Қозының 

жамырағанын Байторының сақ құлағы бағана сезген (М.Әуезов). Бұл сөйлемдердегі салғызды, жамырағанын, 

сезген деген етістіктер дара етістіктер болып табылады. Өйткені бұлар – бір ғана сөзден тұратын негізгі етістіктер. 

Әрқайсысының өз алдына мағынасы бар, белгілі бір сұраққа жауап беріп, сөйлем мүшесі қызметін атқарады: 

жұрттар не істеді? – салғызды (баяндауыш), нені сезген? – жамырағанын (толықтауыш), құлағы қайткен? – сезген 

(баяндауыш)»[4, 34], - деп етістіктің баяндауыштан басқа да сөйлем мүшесі қызметін атқара алатындағы айтылған. 

А.Ысқақ: «Етістік – тіліміздегі сөз таптарының ішіндегі ең күрделі және қарымы ең кең грамматикалық категория. 

Етістіктің күрделілігі мен қарымдылығы оның аса өрісті лексика-грамматикалық формасымен, көсіліңкі 

синтаксистік қызметімен тығыз байланысты. Етістіктің лексика-семантикалық сипатының мейлінше өрісті 

болатын себебі – ол семантика тек субъектінің іс-әрекетін ғана емес, табиғат ауқымында, қоғам өмірінде 

ұшырасатын, адамның абстракты ойы мен санасы арқасында туатын неше алуан амал, әрекет, іс, қимыл, жай, күй 

сияқты процестерге қатысты ұғымдарды түгел қамтиды. Етістіктің осы бай семантикасы, оның түр -түрі қашан да 

болсын, мезгіл я шақ ұғымымен ұштас болады»,- деп анықтама берген [3, 222]. Қазақ грамматикасында: «етістік 

семантикалық жағынан тілімізде қимылды, процесті, әр түрлі өзгеріс, құбылысты білдіретін сөздер болып 

табылады» [4, 494] - деген анықтама берілген. Жоғарыда келтірілген анықтамалардан шығатын ортақ қорытынды: 

етістік – іс-әрекетті, қимылды білдіретін сөз табы.  

Баяндауыш негізінен етістікпен байланысты. Ал осы сөз табының қызметі де, грамматикалық көрінісі де 

жақсы дамыған» [5, 85],- деген пікірін білдіреді. Мысалы: Қонақтар төргі бөлмеде отыр  (М.Әуезов.),  Мен 

редакторымның тапсырмасын тұңғыш рет орындамадым (О.Бөкей.), Жұрт үйді-үйіне тарай бастады (Ш.Мұртаза.), 

Нәйлә екеуміз қараңғы түнде алаңсыз ұзақ қыдырдық (Б.Сарыбай.), Жасанды шырша балалық шақты еске түсірді 

(Л.Қоныс). Мысалға келтірілген сөйлемдердегі етістіктің қызметі – баяндауыш. Қай сөздің болса да сөйлемде 

баяндауыш қызметінде тұруы сол сөйлемдегі субъектілік, предикаттылық қатынастан көрінеді. Дара тұрып, түбір 

күйінде көбірек баяндауыш болатын сөздер – етістіктер. Сондықтан қазақ тілі сөйлемдері баяндауыштарының дені 

– етістікті баяндауыштар. Етістік баяндауыштар тиянақты предикат қана емес, сөйлемдегі басқа мүшелердің 

діңгекті орталығы да болып, субъектінің қимылын, күйін, іс процесін білдіреді. Бұл оның актуальды позициясы. 

Баяндауыш сөйлем соңында тұратындықтан, әрі рема болуы бейім болып, оған сәйкестенуге ұмтылғандықтан, 

сөйлемдердің грамматикалық құрылысын өзгертіп, хабарлағымыз келген сөзді /рема/ баяндауышқа сәйкестендіріп 

трансформацияласақ, онда сол коммуникативтік единицаның грамматикалық варианттарын аламыз. Бұл 

құбылыстың базисті грамматикалық сөйлем типінен шығатынын, бұндай трансформацияның мақсатын және 

жүзеге асыру заңдылығын, ерекшелігін Р.Әмір талдап көрсетті [6, 55-61]. 

В.Матезиустың еңбектері актуальды мүшелеуді, актуальдану және актуальсыздану құбылыстарын алғаш 

рет тіл білімінің өз зерттеу нысанына қосты. Матезиус сөздің контекстерден тыс мағынасын актуальды 

мағынасына қарсы қояды. Осы «тілдік» жағдай мен «актуальдылық» жағдайындағы көріністерді ажырата отырып, 

сөйлемнің грамматикалық құрылымы мен айтылымның актуальды мүшеленуін соған сай ажыратады. Сондықтан 

қазіргі кезге дейін сөйлемнің актуальды мүшеленуі дәстүрдегі сөйлем мүшелеріне талдаумен, сөйлемнің 

коммуникативтік құрылымы грамматикалық құрылымымен қарсы қойылып келеді. В.Матезиус: «Сөйлеушінің 

өзінің сөйлемінде не айтқысы келгенін түсіну үшін біз оның не туралы айтып отырғанын және ол туралы қандай 

мәлімет айтып отырғанын айқын ажыратып отыруымыз қерек. Бұл екеуі айтылымның мазмұндық құрылымындағы 

негізгі екі бөліктер болады» [7, 484] – деп тема мен реманы ажыратып алады. Актуальды мүшелеудің негізгі 

айтылу құралы немесе көрсеткіштері – сөздердің орын тәртібі мен интонация болып табылады, содан 

интонациялық орталық немесе фразалық екпіннің нақты қолданыстары актуальдандырудың көрінісі болса, сөйлем 

құрамынан сөздердің айтылмай түсіріліп тасталуы, керісінше актуальсызданудың басты белгісі болады. Бастапқы 

жағдайында сөздер мына үлгі бойынша орналасады, фразалық екпін реманы белгілеу керек, яғни табиғи ұстаным 

бойынша: тема одан кейін рема. Бұндай тілдерді типологияда теманы алға шығаратын тіл деп атайды және 

тілдердің көпшілігі осы типке жатады. 

В.Матезиус сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінде темадан басталып, одан кейін рема келетін жағдайды 

«объективті тәртіп» деп атады. Себебі адамның танымы әрқашан өз табиғатына сай «белгіліден белгісізге» қарай 

бағытталып отырады [7, 244]. Бұл сөйлемдерде актуальсызданған компоненттер түсіріліп, маңызды компоненттер 

сөйлемнің соңына қарай, ал одан гөрі маңызсыз компоненттер сөйлемнің басына қарай жинақталатын орын тәртібі 

неғұрлым табиғи және заңды болып табылатындығын көрсетеді. Сөздердің тәртібі енді керісінше қарама-қарсы 

болуы мүмкін: рема бұрын келеді де, сөйлемнің темасы кейін орналасады. Сөздердің мұндай тәртібін В.Матезиус 

енді «субъективті тәртіп» деп атады. Сөздердің актуальдану не  актуальсыздануындағы  бұндай субъективті тәртібі 

міндетті түрде фразадағы логикалық екпіннің неғұрлым маңыздыға қарай орын ауыстыруымен қоса 

беріледі.Коммуникативтік синтаксис үшін сөйлем не туралы, кім туралы және нені айтты, нені естіп -білді деген 

мәселе ең басты болып табылды да, осыған сүйеніп сөйлемдерді тема мен ремаға айырады. Коммуникативті 
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синтаксис сөйлемнің бір нәрсе туралы /тема/ әлдене /рема/ айтатынына назар аударады. Сондықтан тема мен 

ремаға бөлу /актуальды мүшелеу/ коммуникативтік синтаксистегі басты мәселе. 

Әрбір сөйлем мүшелерінің жасалуына белгілі-белгілі бір сөз таптары негіз болады. Сол сияқты 

баяндауыштардың жасалуында да ең негізгі сөз табы – етістік. Мұны жоғарыда келтірілген мысалдардан байқауға 

болады. Сонымен қатар жүргізілген талдау нәтижесі де соның дәлелі. Мысалы: қазақ әдебиеті классиктерінің 

сөйлем құрастыруына назар аударсақ  М.Әуезовтің 6-беттен тұратын «Қыр суреттері» әңгімесі 167 сөйлемнен 

құралған. Соның 82 сөйлемінде етістік – баяндауыш қызметінде жұмсалған. Ғ.Мүсіреповтің «Әмина» атты әңгімесі 

3-беттен, 100 сөйлемнен құралып, оның 57 сөйлемі етістік-баяндауыш қызметінде жұмсалған (Б-Р). Орта буын 

жазушысы Ш.Мұртазаның «Интернат наны»әңгімесі 7-беттен, 154 сөйлемнен құралып, соның 70 сөйлемі етістік-

баяндауыш қызметінде жұмсалған. Жас буын қаламгерлерінен Л.Қоныстың 3-беттен тұратын «Сурет» атты 

әңгімесі 111 сөйлемнен құралып, оның 55 сөйлемі етісік-баяндауыш қызметінде жұмсалған. Б.Сарыбайдың «Қара 

ағаш» әңгімесі 153 сөйлемнен құралып, оның 93 сөйлемі етістік-баяндауыш қызметінде жұмсалған. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫ  

 

Рейсова Жанар Ермұратқызы 

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ филология факультетінің 4 курс студенті 

  

 Халық тілін зерттеп, сырын ашу – тіл иесінің қоғамдық-әлеуметтік өмірін, тіршілік көзін, рухани 

мәдениетін, ұлттық рәсімін танып білу; ұлттық психологияның, ұлттық дүниетанымның әр түрлі қырын, сыр -

сипатын зерделеу; сол арқылы халыққа, ұлтқа жеткізу деген сөз. Зерттеушілер әр ұлттың өзіндік биік мұраты, әр 

тілдің өзіне тән қадір-қасиеті болатындығын айтады. О.С.Ахманова 1966 жылы «Словарь лингвистических 

терминов»атты еңбегінде: «Тіл – сонау көне дәуірді әрбір жаңа дәуірмен үзбей жалғастырып келе жатқан ең берік, 

өміршең қоғамның жанды құбылысы. Тіл  тамырына  зер салған сайын, оның сан -алуан қыры мен тылсым сырына 

бөленесің» [1, 529], - деп жалғастырады.  

       “Этнос” гректiң – еtпоs — тайпа, халық деген сөзiнен шыққан. Ғылымда “халық” терминiнiң орнына 

“этнос” терминi орынды қолданыла бастады. Бұл термин этностың негiзгi тарихи түрi – “тайпа”, “ұлыс”, “ұлт” 

ұғымын түгел қамтиды. Оның үстiне, “халық” сөзiнiң “бiр топ адам” деген мағынасы бар екенi белгiлi. Сондықтан 

“этнос” терминiн қолдану қолайлы. Адам ұжым болып тiршiлiк етедi. Оған әлеуметтiк бiрлестiк деп те, этностық 

бiрлестiк деп те қарауға болады. Шындығында, әрбiр адам, бiр жағынан, белгiлi бiр қоғамның мүшесi бола отырып, 

сонымен бiрге ұлттың (этностың) да мүшесi болып саналады. 

       Ал мәдениет – сан ғасырлар бойы қалыптасқан  халықтың  рухани құндылығын қамтитын, ұлттық 

дүниетанымынан хабардар ететін сананың жиынтығы. Мәдениет дегеніміз – қоғамдағы жинақталған және 

жинақталатын материалдық және рухани құндылықтардың қоры. Ол үнемі тарихи даму ү стінде болып, адамның 

жеке тұлға болып қалыптасуына белгілі ықпалын тигізеді.   

       Қазіргі заманда мәдениетті ұлт пен байланыстыра қарастырған мәдениеттану ілімінің қоғамдағы орны мен 

рөлін хабардар ететін әдебиеттер жеткілікті. Ең алдымен «мәдениет» дегеніміз не? - деген сұраққа жауап беру үшін 

осы күрделі ұғымды білдіретін сөздің шығу тегін сөз етелік. «Мәдениет» сөзі араб тілінде «мудун» - «қала» 

мағынасын беретін болса, ал «медэни» сөзі «қала тұрғыны» деген мағынаны білдірген. Осыдан келіп «мәдениет» 

сөзі шыққан [2, 7]. Ал латынша «culture» сөзі ежелгі заманда «жерді өңдеу» деген мағынаны берген. Цицеронның 

еңбектерінде бұл сөздің мағынасы тереңдеп, «жанды жетілдіру», уақыт өткен сайын еуропалық тілдерде «білім 

беру», «даму», «құрметтеу» сияқты мағыналарға ие бола бастайды [3, 6б.].  

        Қазақ тіл білімінде Г.Н.Смағұлова 1998 жылы «Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени 

аспектілері» еңбегінде: «Мәдениет» сөзіне 200-ден  астам ғылыми анықтама берілгенін атап өтеді [4, 78].  Бұл 

орайда Н.Г.Смағұлованың «Әдетте материалдық және рухани деп екіге бөлінетін бұл ұғымның соңғы жылдары 

жан-жақты зерттеле бастауы – ұлттық өркениет заманында өз орнын анықтауға, өз орнын алуға ұмтылуымен 

сипатталады. Мәдениеттің рухани түрі ғасырлар бойы ұрпақтан- ұрпаққа беріледі. Бұл әдетте, дәстүр, дәстүр 

жалғастығы деп танылады. Соған орай, әр  ұлттың өзіндік бітім -болмысын, қадір-қасиетін, басқалардан ұлт ретінде 
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айырмашылықтарын, бүгінгі тілмен айтсақ, менталитетіне қарап ажыратады [4, 152-153], - деген пікірі құптарлық. 

Кез-келген адам белгілі ұлт өкілін танытады. Ал әрбір ұлттың тарихы мен мәдениеті өзіндік қасиеттердің 

қайталанбас жиынтығы болып табылады7 

        Ұлт пен мәдениеттің байланысы шексіз. Ұлт бар жерде мәдениет те қоса жүреді. Сондықтан да белгілі ғалым 

В.Н.Телияның 1999жылы « Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования 

фразеологического состава языка в контексте культуры» атты еңбегінде : «Мәдениет – халықтың өзіндік 

ерекшеліктері бар тарихи естелігі. Тіл өзінің кумулятивтік қызметінің  арқасында оны сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа 

мұра етіп қалдырып отырады» [5, 22], - деген пікірі де жоғарыда айтылған ойды дәлелдей түскендей.  

       Демек этнос дегеніміз – халық. Тіл мен мәдениет осы халыққа қызмет етеді деген сөз. Тіл мен мәдениет арасын 

байланыстырып, кумулятивтік қызмет атқаратын тілдік бірліктер: фразеологизмдер, мақал-мәтелдер және ұлттық 

рәсімдерді бейнелейтін тілдік бірліктер болып табылады деп нақты айтуға болады. Себебі қазақ халқы 

дүниетанымға, көркем сөзге, мақал-мәтелдерге, шешендік нақыл сөздерге өте жетік және олардың дұрыс, терең 

мән беріліп айтылуына, олардың келер ұрпаққа сақталып жетуіне қатты ден қойып, оны ерекше бағалай білген. 

Адамзат өміріндегі тілдің мән-мағынасы мен қызметі, міндеті мен мүмкіншілігі бұлармен ғана шектелмейді. Тілсіз 

адамзат қоғамы, мәдениет бола алмағаны сияқты адамзат қоғамынсыз тілдің де болмайтыны рас. Өркениет, 

мәдениет, салт-дәстүр, менталитет дегендердің бәрі сайып келгенде, тіл философиясына барып тұрақтайды. Демек 

ұлт пен мәдениет – бір-бірінен ажырағысыз адамзат құндылықтары.  

                Қай халықтың мәдениеті болмасын ежелгі заманнан бері өмір сүріп, ұлыстар мен тайпалардың 

материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінің заңды жалғасы және жаңа заманға сай дамып қалыптасқан түрі 

болды. Қазақ халқының қалыптасуына байланысты да, қазақ халқына тән материалдық және рухани мәдениеттің 

сипатты белгілері орнықты. 

      Бұл қалыптасқан мәдениет қазақ халқының өз ата-бабаларының мәдени қазыналарын қамтыған мәдениет 

болды. Қазақ халқының мифтік аңыздары, аспан әлемі жөніндегі түсініктері, байырғы қазақ күнтізбесі, бай әдеби 

мұралар, көркемөнердің сан алуан түрлері, шежірелік шығармалар, халық емшілігі және материалдық мәдениет 

мұралары т.б. ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан  көне мәдениет куәліктері екені анық .  

       Халықтың барлық тұрмыс-салты, құбылыстары, өзіндік ерекшеліктері фразеологизмдерде ерекше байқалады. 

      Академик Ә.Қайдар 1998 жылы «Қазақ тілінің өзекті мәселелері» атты еңбегінде : «Халықтың дүниетанымы 

мен болмысы оның тек тілінде сақталып, тіл арқылы көрініс тауып отырады. Әр түрлі заттың, құбылыстың аты -

жөні, сыр-сипаты, қозғалыстық қатарлар, әдет-ғұрып, салт- сана мен дәстүрлер жайлы мағлұматтардың бәрі де 

кейінгі буындарға тек тіл фактілері арқылы ғана, яғни тілдегі сөздер мен сөз тіркестер, фразеологизмдер мен 

мақал-мәтелдер, аңыз-ертегілер арқылы ғана келіп жетуі мүмкін екен» [6, 14], - деген ой түйінін толығымен 

құптаймыз.     

      Фразеологиялық бірліктер (ФБ) ұзақ уақыт даму нәтижесінде, халық жадында сақтала отырып, мәдени 

стереотиптер, эталондар мен архетиптерді ұрпақтан-ұрпаққа беріп отырады. Бұл әрбір тілдің өзіндік қайталанбас 

ерекшелігін көрсететін ұлттық рух.  

      Фразеологизмдер адамдардың, халықтың тарихи қалыптасу, даму кезеңдеріндегі күллі тіршілік-тынысын 

танытушы саналады. Зерттеушілер жалпы «фразеология» терминінің тіл білімінде екі түрлі мағынада 

қолданылатынын айтады. Бірінші мағынасы – «белгілі бір тілдегі фразеологизмдердің тұтас жиынтығы», екіншісі – 

«тілдегі тұрақты тіркестерді зерттейтін тіл білімінің саласы» деген мағынада қолданылады. Олар басқа тілдік 

бірліктерден экспрессивті-бейнелілігімен қоса, мағына тұтастығы, тіркес тиянақтылығы, қолдану 

тиянақтылығымен басқа да тілдік бірліктерден ерекшеленеді. Және жоғарыдағы үш қасиетке ие бола отырып, бір-

бірінен ажырамай іштей ұштасып жатады. Осыған орай фразеологизмдер тілдің басқа категорияларына қарағанда 

оқшауланып, өз заңдылықтарын берік ұстанады. Халықтың орасан зор рухани қазыналарының бірі – 

фразеологизмдер – тіл байлығы ғана емес, тарих шежіресі, ата-бабалар өмірінің көрінісі. Халық санасының, салт-

дәстүрлерінің, әдет- ғұрыптарының бәрін бойында сақтаған дербес мағыналы лексикалық бірлік. Онда халықтың 

болмыс-тіршілігі, мәдениетінің тылсым сырлары толық, кеңінен көрініс табады. Сондықтан да фразеологизмдерді 

өткен тарихтың, салт-сананың, ұлттық болмыс бейнесінің, аңыздар мен ертегілердің және т.б. жиынтығы деп 

қарауға болады. 
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Ө.НҰРҒАЛИЕВ   БАЛЛАДАЛАРЫНЫҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ-ИДЕЯЛЫҚ  НЕГІЗІ 

 

Әбсадықова Нұргүл 

Қ.Жұбанов атындағыАқтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 5В011700 -«Қазақ тілі мен әдебиеті», 4-курс. 

 

Қaзaқ пoэзиясынa тың тыныc, өзгeшe өріc әкeлгeн Ө.Нұрғалиев поэзиясында баллада жанры ерекше орын 

алады. Бұл жaнр қазақ әдебиетінде ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында кең жайылған болатын. Қазақ поэзиясындағы 

соғыс тақырыбын сөз еткенде Өтежан Нұрғалиевтің «Соғыстың соңғы жазын» айналып өту тіпті де мүмкін емес. 

Төрт жинaқтaн тұратын «Соғыстың соңғы жазы» — coғыc жылдaрындaғы тыл пaнoрaмacы. Төрт кітaпқa 

жaлғaсқaн тұтас бұл жинақта ақын әрқaлaй oқиғaлaрды әр түрлі тәcілдeрмeн өмір мeн coғыc тyралы бaйламдарды 

шебер береді.  

Oртa ғacырлaрдa Еуропада пaйдa бoлған бұл жанрды қазақ әдебиетіне С.Ерубаев әкеліп, оны 

Қ.Жармағамбетов ерекше дамытып, одан беріде, Ж.Нәжімеденов, М.Шаханов, К.Мырзабековтер зор үлес қосты. 

Ал «Әдебиеттану: терминдер сөздігінде» балладаға анықтама бере келіп, Ғ.Доскенов: «Қазақ поэзиясында баллада 

жазу дәстүрі С.Ерубаевтан басталады. Кейін баллада қазақ ақындары үшін де етене жанр болып кетті. 

Ж.Нәжімеденовтің, К.Мырзабековтің, М.Шахановтың осы жанрдағы шығармалары төл поэзиямызда балладаның 

біржола орнығып, ұлттық сипат алғанын айғақтайды» дейді [1,98-б.]. Мұнда  Ө.Нұрғалиев есімі аталмайды. 

Ө.Нұрғалиевтің өзі де балладалар жазуға әдейілеп, арнайы жоспарлап емес, кездейсоқ келгенге ұқсайды. 

Ақын «Соғыстың соңғы жазының» үшінші кітабында «…Поэма  ма? Баллада ма? Я бір жұмбақ жанр ма? // Я 

немесе ашымаған, шала иленген қамыр ма?..» дейтін, яғни әлдебір күдіктерден хабар беретін жолдарында, сондай-

ақ «Соғыс туралы сөз» деп аталатын сол поэмасындағы:Мен — Ақынмын, бар ниетім — бір кәдеге жарауым,  

Сол болар ма табандыға тәлтірексіз қарауым?  

Ұл өсірген ағаштардың тамырынан тарауым — 

 жалғыз талдан ну өсірген жауынгерлік жалауым!  

Сол жалауым сол орманда желпілдей ме, Есенбай, 

 Іште жатқан шер-шеменнен болмайды екен босанбай…»[2, 89-б.], - дeп кeлeтін cыр aшyлaр 

aқын әyeлі әдeби жaнрдың түрін eмec, әуелі қaйткeнде көзi көргeн қacірeттeрдi aйтып кeтyді мaқсaт eткенін aнық 

aңғaртaды. Coл мaқсaттың жeміcі, қaзір жaбыла aйтып жүргeніміздeй, қaғaзғa 1978-1984 жылдар aрaлығындaғы 

ocы бaллaдалар болды. 

Ө.Нұрғaлиeв  бaллaдaлaрының кeйбір атaулaры кәдiмгiдeй-aқ көз тaртып тұрaды: «Қалқа туралы аңыз», 

«Көмекбай туралы аңыз», «Түйе туралы аңыз», «Бекболдың әкесі туралы аңыз». Coғыcта қaзa тaпқaны тyрaлы қaрa 

қaғaз келіп, жaнaзаcына көк бұзaу coйылған Жeксeннің тiптi де мaрқұм бoлмaй, кeнeттeн тiрi орaлғaн cәтін 

ecтігeндeгі көңiл-күйдiң бiр құбылыcы мынадай: «…Жексен дей ме?// Өлген Жексен марқұм ба?//Келді дей ме 

аман-есен қалпында?// Өзі келген өзексізге өлім жоқ —//Еркек бала қалмап еді артында…». 

Ал мына үзіндіден  қaзiргi  әкімдердің де анда-санда мазасын алып тұратын бір қауіптің (мазмұны, талабы 

өзгере түскен қауіптің) шеті қылтияды: «…Әлі есімде, басқарма айтты: «Ерегес, //  Я бір шатақ қылатын жер бұл 

емес…// Облыстан келгендердің алдында // Жарылғастар жасамасын төбелес…». Бұл — тұлпарға ғана лайқат 

Байшұбар деген есім-атауды иеленген әрі семіз, әрі кәрі, ең бастысы, әрі жорға өгізді сойып, соңы сотқа ұласқан 

ұлан-асыр тойды бастар алдындағы әңгіме. 

 «Соғыстың соңғы жазынан» Өтежан Нұрғалиевтің бұғaн дeйінгі лирикacына тән нәзiк өрнeктi cyрeттeрді 

тaбy қиын. Aқын бiрiне-бiрі бaйлaнғaн тaғдырлaрды өзeк eткeн бaллaдaларындa жұлдызы cүттeй ұйығaн қoю 

түндeргe ғaшық бoлмaйды, aлaурaғaн тaңға таңданбайды, cәулeтaйы үшiн күннiң жaлқынын жұтпaйды, сүттeй шaм 

жaнғaн көшeде жүрмeйді, лaулaғaн қызыл oрaмaлдaй көктeмiн iздeмeйдi. Aқын «Соғыстың соңғы жазында» 

махаббат лирикacының өзiн өзгeшe  cөйлeтeді: «…Мeн дe жiгiт бoлғaным бa, шынымeн, // Ocы қызды oйлaп 

шықтым түнiмeн. // Көзiм түciп кeткeн сaйын көзiнe // Қoрaдaғы  бacпaқ құcaп cүpiнeм…». Бұл — пoйызға мiнгeн 

жacөcпiрiмнiң жирeн capы қызды көpгeннeн кeйiнгi көңiл-күйiнiң бiр сәті.  

Тiпті бұл жылдapдaғы aрманның да, бaқыттың дa, бaйлықтың дa cипаты бөлек: «Oл кeздeгі қиялшылдың 

eрмeгi — Кeрe қaрыc қapындaшты apмандaу»; «Бaқыт дeгeн — мeнiң тұңғыш шaлбapым,// Oн үш жacта күлгeн 

мaғaн aқcиып»; «Coл бaлaдaн «бaқыт нe?» дeп cұрacaң,  // «Eceкке apтқан eкі қaпшық ұн» дeйді»; «Қaндaй бaқыт 

мәңгi-бaқи тoқтaca, // Қaн coғыcтың қиян-кecкi aтыcы!»; «Бiр қapындаш — coйып бepгeн қoйындай,// кiтaп бepce 

— қыз ұзaтқaн тoйындaй», «Oтын кepeк уiлдeгeн бopaндa, // Шeкep кepeк жeмeсeң дe, жaлaйтын».  

Ал «eңбeк күнi минимyмы» ocaлдау coғатын «Шoқат Әлiбeкoв тypалы жыp» бaллaдacындағы Әлiбeков 

Шoқaт шe: «…Жaйлaп жүрiп, Шoқат eгiн бayлaйды,//Жaйлaп жүрiп, Шoқат қoян ayлaйды.//Қapa мұртын cылaп-

cылaп жiбepce,//Кiтaптaғы Чaпaeвтан ayмaйды…»[2, 29-б.]. 

Қaлқa — мaхaббaттың aққуы, Қaлқa — зaңды нeкeдeгi қocағы бoлғaнымeн «жиыpмa бec жылдық әcкeрлiк 

oқyға aлынғaн», «Гopькийдeгi гeнeрaлдың қызынa aйтпaй жүpiп үйлeнiп aлғaн» Жapacты күтyмeн өмipiн өткiзгeн 

мұңды apy. Сол Қaлқaның тaғдыpын aқын «Қaлқa тypaлы aңыз» бaллaдасының бip тұcында былaй aйшықтaйды: 

«…Мaхаббaты — мұзғa кeткeн жылyдай, // Мaхaббaты — жылжымaған ұлyдaй.// Oдиcceйді oн жeті жыл күтyмeн 

//Кeмпiр бoлғaн Пeнeлoпa сұлудaй» [2, 62-б.]. 

      Aқынның кeйіпкepлерe ocылаp ғaна ма? Жoқ, oлap көп. Мынay бacқapманың кeлiншeгі: «Жылтыpaған нәpcе 

көpcе хaлықтa,// Қaтты ұқcайды жeм жeмeген бaлыққа». Тaғы бір бacқармaның кeліншегi: «Кeліншeгі eкі-үш 

құpcақ көтepгeн,// Тәттi қaтын қaйнaтқандай шeкepден». Aл бoзбалa шe: «Cиыр cayған қaтындардың милapын,// 
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Aйнaлдыpып aлaтындaй бacы бap». Жaмaн дeyге дe кeлмeйтін, жaқсы дeугe де кeлмeйтін жeңіл ұpының күндeлiкті 

хaлi: «Төбeciне қoна бepді көп шaйтaн, // Төбecінен ұшa бeрді пepіште».  

Aқын, мiнe, ocылайша бip бeлгiлі жaнpдың iшінe кipiп кeтeтiн әлдeбip бeлгісіз жaнpлық қиcындaрды 

ecкepiп, бaлладаларына «жыp», «хикaя», «ән», тіпті «өлeң» дeгeн тәpiзді aнықтамaлаpды дa рeтiмен қocады: «Eкi 

мeтp қapa мaтa тypалы жыp», «Қapaкeceк Қaлмaғaмбет тypaлы жыp», «Шoқaт Әлібeкoв турaлы жыр», 

«Кeмeлбaйдың дocы Бaлaбидiң көзi тypaлы жыp», «Бip мaхaббаттың хикaяcы», «Әнештiң бipiнші хикаяcы», 

«Алыcтa қaлғaн жыpaқтың әнi», «Шaлбaр әні», «Түйeнің тyлаyы тypaлы өлeң». 

Бaллaдаларын тек кейіпкерлерpiң aтымен атay («Бaлғaтша», «Caқтaған шaл», «Бepiкбай») нeмесе oқиғaның 

әyeнiне opай aз-мұз түciнік cөздep қoca кeту дe («Мұхaмбеттің үлкeн қызы — Дәнeкep», «Caғындықтың жaлғыз 

ұлы — Әбiлхaйыp», «Гүлaйшa тұpмыcқa шыққaн жыл», «Мыңбaй гүлдeгeндe», «Шынтeмipге сәлeм бep») Өтежан 

ақынның төpт кiтaбынa тән жeкeменшiк тәciлдер. 

Cыншы С. Әшімбаев «Бaллaдaлaр шepткен cыp»  aтaлғaн жaзбacындa Ө.Нұрғaлиeв пoэзияcындағы coғыс 

жылдapының зapдабын бacтан кeшіп өcкeн «бaлa зapының»  бiрдiң  eмec ,  көптiң  aтынан  cөз  aлғaн  «өмip  жыpы» 

eкeндiгiнe  бaca нaзap  ayдарaды.  Ө.Нұрғaлиевтiң  aтaлғaн  тaқырыптaғы  жыpлapын  cыншы  өз тaлғам -зepінiң 

қaлayына қapaй мынaдaй көpкемдiк epeкшеліктepiне көңiл бөлeдi: « ..біріншіден, Өтежан  балладаларында  соғыс  

жылдарындағы өзінің  балалық  шағының  көбірек айтылуында рухани заңдылық  бар».  Oның  ceбeбiн  cыншы  

aқынның  өз  зaмaндacтapы cияқты  жacтaй  көмeгeн  «құқaйы»  aз  eмec,  жeтімдiктeн  жaны жacып, көңiлi 

«көтepeм» бoп өcкeндiгiмен бaйланыcтырaды. «Екiншідeн,  бaллaда  жaнpының  тaбиғaтын  шeбep  мeңгepген 

aқынның  aтaлғaн  тaқырыптaғы  қыpыққa  жyық  бaллaдacының оpтaқ  пoэтикaлық лeйтмoтивкe құpылғанын, 

coған бaйлaныcты «әp бaлладaдағы  көpкeмдiк  идeя  бip -бipiн  тaбиғи  тoлықтыpып,  бipi екіншісінің  мазмұнын  

тepeңдетіп  әpi  aқынның  aйтпaғын  aйқаpa aшa түceдi. Үшiншiден,  бaлладaлap  сюжетiндегi  «oқиғалap,  

хapaктерлep, дeтaльдap  cырттaй  бөлeк-бөлeк  болып,  өзapa  ұқcaмағанымeн, aқындық  aйтылap  oйдың opтақтығы  

oлapды  іштeй концепциялық тұрғыдaн  бaйлaныcтырып,  нeгiзгi  идeяғa тұтacтық  cипaт  бepeді. Coдан  дa шығap,  

кітaпты coңынa дeйiн oқып шыққaндa  coл кeзгi тұтac  бір  өмipдің,  бүтiн бip дәyipдiң,  қиын дa қытымыp 

yaқыттың әлeyметтік  шындыққa  тoлы  cypeттepi  caнаңыздa  caйрaп  тұpып aлaды» [3,23-б.] дeйді автор. Дeмeк 

aтaлған кeезeңдегі әдeби үдepic apнacындағы Өтeжан Нұрғалиев шығapмашылығындaғы бaллaдaлapдың дa 

бoлғаны – ұлттық cөз өнepi дaмyының жaңашылдық тaғылымын бaйқaтaды. Aқынның бaллaдaлары әлaм 

әдeбиeтiндегi романтизм көpкeмдiк әдiciмeн жыpлayдың қaзaқ пoэзияcындaғы көpнектi үлгiлepi қaтapын құрайды.  
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Қазақ әдебиеті әлеміндегі поэзия биігіне шыққан өзгелерден бітімі бөлек ақындардың бірі Өтежан 

Нұрғалиев – өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан, сыршыл сезімді, от жүректі өршіл ақын еді. Алайда ақынның 

шығармашылығы көзі тірі кезінде әдебиет тарихы беттерінен орын алмағаны қынжылтады. «Сол әу баста -ақ әдеби 

ортада «қазақтың Пушкині» деп қабылдаған Өтежанның соншалықты жарқырап көрінуі шынында да балаң 

Пушкиннің тегеурінін танытқандай еді» [1], - деп қарымды қаламгер, ақтөбелік ардагер журналист Идош Асқар 

ақынды толық зерттеуге талап беріп, оқырмандарға ой салды  

Әдебиетімізде Өтежанның бейнесін танытуға, шығармашылығын зерттеуге ешкім барған жоқ. Кейбір 

мерзімдік басылымдарда ақынның өмірінен алынған пікірлер мен тың ойлар жинақталды. Сол зерттеу барысында 

жырларын алғаш саралап жариялаған мәдениеттанушы Әуезхан Қодар болатын. Ол бір сұхбатында «Өтежан 

қайтыс болғанда маған өмірден еркіндік кеткендей көрінді», - деп талаптарының табиғатын тануға жетелейді. [2] 

Өтежанды «Соғыстың соңғы жазында» баяндаған сол зұлмат дәуірдің тартқызған тауқыметін, ауыл 

көріністерін ащы шындықпен асыра сілтегені үшін оның поэзиясын халықтан алшақ ұстаған. Сөйтіп сұрапыл 

заманның кеңестері Өтежанымызды оның жан тебірентер поэзиясын көзден таса, көңілден жырақ құдды бір 

жансыз дүниеге айналдырды.  

 

О, сұм соғыс! Қаяу салған жас жанға, 

Қатты болдың жүректерге тастан да ,  
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Мен айтпасам бұл жайында бәрібір  

Ай айтады бәрін көрген аспанда. 

 

Өтежанның шындығы талай қанды буырқандырып, шымырлата түскен тек бұл ғана емес. Шындықты 

шыңдала қозғағаны үшін ақын тек жақын замандастарынан ғана мақтаулар жаза білді. Ақынның достарының бірі 

Құрал Тоқмұрзин: «Қазақтың қара нарындай боздап өткен абзал дос еді», - деп айта арнасы бірнеше жерден 

буылған, толқынынан жаңылған Жем өзенініе теңейді. Қожағали Аққожа: «ол кісі алғаш рет балағы нешеме түрлі 

өрнекпен әшекейленген кала - кала шалбар киіп, шашы ұзын, мұртты кісі боп менің бала көңілімде сақталып 

қалды», - деп ақынның  сыртқы болмысын да еске алған. [3] 

Өжет мінезді өр ақынның тағы бір ерекшелігі ол есімі елде естіле бермейтін  үнділік - Ошо атты ғұлама, 

ұстаздың еңбектерін оқыған. Оның көптеген әңгімелерін сүйіп оқыған. Ошо туралы Әмірқан Балқыбекпен 

сұхбатында: «Біз сияқты емес, бұл нағыз табиғаттың тілін меңгерген адам. Шын ақын да біз емес, сол. Ал біз 

мұздай суға түсіп, бойымызды құрсаған бүкіл аурусырқаудан әпсәтте құтылудан қашқақтаймыз. Оны мызды 

Ивановқа көрсеткен қырымыз секілді санаймыз. Шынтуайтына келгенде, бұл өзіміздің қорқақтығымыз ғана. 

Қорқақтық – бұл біздің қазаққа тән дерт», - деп асау мінезімен ойындағысын жасырмады [4]. 

 

   … Өмірден алдым мың сабақ,  

   Өмірден алдым - өлмеуді , 

   Аққулар құсап су сабақ,  

   Аруана құсап шөлдеуді [5]. 

Ақынның бұл өлеңінен өмірдің талай соқпақтарын басынан кешіп, қайғы – мұңын, қуанышын, қажығанын 

анық байқаймыз. Көптеген газеттер ақынның туындыларын жарыққа шығармаған, 20 жыл бойы әдебиет 

сахнасынан алшақ болған, онымен қоса арқа сүйер азаматы, ұлының қазасы ақынды есеңгіретіп өмірге деген 

көзқарасын өзгертті. Өлеңдерінің басым көпшілігін ішкі толқыныспен тебіренте жазғандықтан, өзге ақындардың 

шығармашылығынан шынымен де ерекше, өз алдына ерек толғам, өзгеше түйілген өрім айқын байқалады. 

Кейіннен 1970 жылдары ақынның жеке адамдарға арналған арнаулары шыға бастады.  

Өтежен ақынның шығармашылығына дендеп бас қойып, ақындықтың тұмасынан су ішкен, өлеңнің 

өртеңінен нәр алған талант табиғатын бүгінгі ұрпағы тануға ұмтылып, іздей бастады. Ақын өмір кешкен өз заманы 

ғана емес, егеменді елдің тәуелсіз жастары Ө.Нұрғалиев поэзиясына көз тікті, іздей бастады. Осы орайда, Өтежан 

Нұрғалиев болашақтың ақыны болды, шығармашылық қуаты замана сазымен бірге тасқындай түсуде деген ой 

туады.  

Өтежан Нұрғалиевтың шығармашылығы баз біреулерге жұмбақ, тылсым сырға толы, турасын айтқанда 

түсініксіз боп көрінер. Ақиқатқа толы шындықты шыңғыртып айтқан ақынның жан сыры бірде тым қатқыл, тым 

«жабайы» боп қабылданып та жатқандығы рас. Бірақ... «Лаулап тұрған отем ғой аптығым  көп» деп жырлаған өр 

ақынды туған топырағы, жаугершілік заманда қолына найза ұстаған өз елі өзгеден гөрі тереңірек түсінеді. Түсіне 

отырып, ақындықтың тылсымына бойлап, тамсанып оқимыз. Сан тарау тақырыпқа қарымды қаламын еркін 

сілтеген Өтежан ақынның талантына тағы бір мәрте бас иеміз.  

Ақиқатты жаны сүйетін ақынымыз жеке-жеке адамдарға да әр тақырыпқа сай шындықты бүкпей жазып 

отырған. Өзіндік кездеспей кеткен бір ерекше бейнесі бар Өтежан ақынның сыр сандығы қайта ашылып,  келешек 

ұрпақ танитын поэзиясын, балладасын дәріптейтін әдебиет әлеміне өшпес ізімен жалғасатын болады. Жаны 

шындықты сүйетін ақынымыз әдебиет әлеміне қайта оралды. Қазақ поэзиясына өзгеше өріс әкелген Өтежанның 

есімі сан түрлі теңеуге лайық. «Жақсының аты өлмейді, ақынның хаты өлмейді» демекші, Өтежан Нұрғалиев өз 

заманында ауыр мінезімен ащы шындықты өлеңмен өрнектеген әдебиет саңлақтарының бірі болып есімізде қала 

бермек.  
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С. ЖИЕНБАЕВ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР  

 

Құдабай Қ.І. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

     Қазақтың бұлбұл үнді сыршыл ақыны Сағи Жиенбаев жайында ең алғаш ақын ұсынған жыр жинағы арқылы 

оқып білгенбіз. Сағи аға - балалар ақыны емес. Бірақ  балалық шақтың әсерін бойында сақтап қалған ақын. Қалам 

иесі үшін бұл үлкен бақыт. Балалық шақ - Болашақ аталатын үлкен университеттің алтын бастауы.  
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     Еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін еңбек қазанын қайнатуға шоқтай жинаған кезең суреттерін 

кестелеген шоғыр жырлардан ширығып, шиыршық атқан лирикалық бейненің «уақыт пен өзі жайлы монологы», 

жан мен жүрек естелігі. Ал, «ат қылып ойнар шыбықпен шапқылап бұзау қайтарып», «арқырап жүрген асауды 

арбаға жеңіп, шөп тартқан» сол жас қаһарманның: 

 

                                  Ұмыттық шалқып ойнауды, 

                                  Бір үйдің бір- бір көзі боп, 

                                  Тездету үшін тойларды 

                                  Ержету үшін тезірек... 

 

Немесе:                     

                                  Қыр жақтан қас қарая шұбап келіп, 

                                  Жатушы ек жертөлені жұмақ көріп. 

                                  Біріміз бірімізге арқа сүйеп, 

                                  Біріміз бірімізге қуат беріп. 

      

     Деген өзек жарды толғанысы өз толқынының ортақ өмірбаяны екеніне риясыз иланасыз. Сондай ақ бүкіл бір 

буынның автопортреті іспетті қабылданатын әрі өрелі дастанға лайық өмір тірлік өрнектері сыйып кеткен «Жолда» 

атты өлеңінде «қос доңғалақ шиқылын қара жолдың құлағына тыңдатып» келе жатқан қам көңіл бала: 

«Алдымдағы жалғыз серік -жануар, қолымдағы жалғыз қару - таяғым», деп батқан күнге батпан мұң шертуші еді. 

Өгіз айдаған сол таяқ көп ұзамай ақ қағазға өрнектеген әрбір әрпінен азаматтық пейіл мен адамгершілік мейір 

самалы аңқылдап есіп тұратын ақындық қаламға айналып, азабы көп қара жол ағынан жарылатын жыр сапарына 

ұласады. Сөйтіп, елуінші жылдардың екінші жартысында, Н.Байғаниндей ағыны терең дария шыққан елдің поэзия 

патшалығындағы жалғыз елшісіндей боп, қазақ лирикасының қазыналы теңізіне бір әдемі ақ толқын қосылғаны 

қандай қуаныш!  

     Заманымыздың ұлы жазушысы М.Әуезов ұлттық поэзиямызға жаңа желпініс, айшықты ажар көрік, сырлы саз 

әкелген осынау ақ толқындар тобын «жыл келгендей  жаңалыққа» балағаны жадымызда. «Көк аспанға жүрегімен 

бір самғап, балапаны ұшқанын ерте көрген» сыбызғы үнді сырбаз ақынның тырнақ алды тұңғыш туындылары 

кезінде ұлы М.Әуезовтың назарын аударып: «Сағи Жиенбаевтың бірқатар өлеңдерін сүйсініп оқыдым, оларда 

толып жатқан образ, көп шындық, көпшілікке ортақ шындық бар... біртүрлі еліктіретін, сүйсіндіретін, оқушыға бас 

игізетін соншалық шындық пен бетке ыстық дем сезіліп кеткендей көрінетін шыншылдық бар, поэзияға керек 

нәрсе –осы шыншылдық»,- деген риза жүрек бағасын естуі аз олжа ма? Және ол бедірейген бедеу ақиқат емес, 

«бетіңе ыстық демі сезіліп» тұратын шыншылдық. Сағи саздарының да түп негізі оның азаматтық тұғырнамасында 

жатыр. Бұларға кемеліне толған керемет шеберлікті қосыңыз. Сол төрт таған сапа - қасиет – «толып жатқан образ, 

көпшілікке ортақ шындық, бетіңе ыстық демі сезіліп кеткендей көрінетін шыншылдық», азаматтық тұрғысының 

айқындығы – бәрі төркіндесіп келгенде Сағи ақынның шырын қаламына оралған кез- келген тақырып ет жүректі 

елжіретер шынайы өнер шығармасына айналып жүре береді. Сірә, С.Жиенбаев музасының тағы бір ала бөтен 

жақсы сипаты кезінде Н.Тихонов «ақын көңілінің күні» деп атаған дүниеге көзқарас жарқындығымен сабақтас 

болса керек. Содан ба екен, Сағи саздары адам жанын «Айлы сонатадай әлдилеп», арман асқарына алып ұшады, 

тіпті, ол қайғыны айтып отырып та, көңіліңе күн шуақты сезім құйып, жарық жалғанға деген құштарлығыңа қанат 

бітіріп қояды. Оның табиғат өлеңдері мен махаббат лирикалары әлемдік поэзия классикасынан саналуға әбден 

лайықты. 

...Көктем сайын құстар қаптап келіп ұя салатын ауыл шетіндегі жалғыз терекке жасыл түсіп, балапандар жайрап 

қалады. 

 

                                Қимылдап жатыр кейбірі, 

                                Секілді тірі қалатын                         

                                Кейбірі әлсіз жерді ұрып, 

                                Жия алмай жатыр қанатын. 

                                 

                                Шыр ете қалды біреуі, 

                                Біреуі соған қосылды. 

                                Біреуі шөпке сүйеніп, 

                                Қайталап жатты осы үнді. 

     Он шумақ өлеңнен. Былай қарағанда мұндағы жайлар кәдуілгі кездейсоқ бақытсыздықтың бірі сияқты. Ал, 

тереңірек үңілген оқушы осы он шумақ өлеңнен, мейлі, автор соғыс туралы ештеме демесе де, балалықтарын сонау 

сұрапыл дауыл сойқаны соққан жетім –жесір тағдырларды көз алдынан өткізетіні айдан анық. «Балапан құсқа 

қосылып» байтақ «даланың шырылдауы» жан түршіктірер көрініс қой! Соны көріп тұрып, қастыққа қалай қарсы 

шықпассың!?  

     Жыр - адам жаның тазартады. Қалғып бара жатқан рухыңды сілкіп оятады. Жақсылыққа, өмірге 

құлшындырады. Сағи ақын жырлары бейне мөлдір бастау. Шөліркеп келіп бас қойсаң сусының қанады, мұңдатып 

жүрсең өзіңмен сырласып шеріңді тарқатады. Бейне бір сырыңды сыртқа шашпас жан досыңмен сырласып 
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отырғандай боласың. С.Жиенбаев өлеңдері үстіне кір жұқтырмас  кірпияз жандай мұнтаздай таза болып келеді 

артық жол, басы артық бір сөз болсайшы. Әсемдікті сезіндіріп, әдемілік дүниесіне шомылдырып тұрып та терең 

ойланып, дүние ғаламға көзіңді ашып, көңіліңді оятып жатады. 

                 

                Аңғар жақтан тұрады салқын жел есіп,  

                Күнгей бетің тебіндепті-ау көгі өсіп.   

                Тағы да бір қимас жанды құндықтап, 

                Тау басына қосылар бір төбешік.  

 

     Осында табиғат суреті, тірлік мұраты, өлім  бәрі де бар емес пе?! Және қалай жақсы, қалай ойлы айтылған.  

     Бір өлеңінен балаң махаббатыңның бейкүнә дидарын көз алдыңа елестетіп («Гүл») мұңая қалсаң, енді бір 

өлеңінен өте шығар жас дәуреннің қимас қызығы баурап («Сапарға шыққаңда») жымиясың, сөйте тұра жүрегіңе 

артар жүгі ауыр, шымырлатады. Бір өлеңінен сәбидей аңқау, сені келінінен — туған анаңнан да қызғана аялап, 

еміренетін асыл әжеңді көріп («Ауылға барғанда») елжіресең, енді бір өлеңінен суық рең жылдар суреті 

(«Тілектес») қайта ұшырап, күрсінесің. 

     С.Жиенбаевтың лирикалық кейіпкері бірде, жоғарыда байқағанымыздай, өмірге өзгеше бір елгезектікпен қарап, 

өрелі ойлар қорытса, бірде өзіңмен сырласа отырып сәтті қиял, ерке сезімдерінді оятады. Өзінің «бастан 

кешкендерін» баян еткенімен, сенің көріп-сезгендеріңді есіңе түсіретіні аян.  Бұл - болмыс пен «меннің» астасуы, 

яғни, шын ақынның ғана қолы жетер биіктік болса керек. 
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Б.КҮЛЕЕВТІҢ АҚЫНДЫҚ ШЕБЕРЛІГІ 

 

Амирханова Н.Х. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бернияздың «Әйелдер сөзі», «Бостандық болғанда бір қыздың тілегі», «Әкеме» (қазақ қызы аузынан),  

«Шын сұлуға», «Қыздың зары», «Мағрифаға» атты бір топ өлеңдері — XX ғасыр басындағы поэзияға осы 

маңызды тақырыпты әр қырынан ашқан құнды туындылар. Әр қырынан ашқан дегенде тілге тілек болатын жағдай 

- теңсіздік, қалың малға сатылу, күң ретінде жүру сияқты әйелдер жағдайы Бернияздан бұрын да, оның заманында 

да талай айтылған, суреттелген жай екені белгілі. Олар туралы Бернияз да аталған өлеңдерінде айтады. «Алты 

Алашта әйел шын жетім»- дейді ол. Бірақ ол тақырыптың осы қырын айтумен шектелмейді, замана әкелген, өзі 

байқаған және тың, жаңа деп «тапқан» жайларға, өзгерістерге, мінез-құлықтарға көңіл аударады, жыр өзегі етеді. 

     Әйел теңдігі тақырыбының ақын өлеңдерінде жаңаша қырда көрінгенінің тағы бір сыры - әке мен бала, әке мен 

қыз, ана мейірімінің сәулеленуі. Солардың қатарында Бернияздың «Әкеме» (қазақ қызының аузынан) «Апама хат», 

«Сүйікті анама мәңгілік белгі» сияқты өлеңдері бар. 

     Әдетте қалың мал мәселесі әке тарапынан шығады. Осыдан қыз бен әке арасында суыстық туады, қыз өзінің 

бақытсыз болуын әкесінен деп біледі. Енді санасы ояна бастаған қыз бұрынғыдай емес, тағдырға әке шешіміне 

мойынсына салмайды, Бернияз жырлаған қыздар да өз тағдырын өзі шешуге ұмтылыс айқын көрініп тұр. 

Туғандық, аталығының тәтті, әке, 

Мейірімсіз, тас бауырлы қатты әке, 

Айтпайын десем-дағы, көз қарауың, 

Айуандай өз басыңа батты, әке... 

Көрмедің көкірек отым, көз жасымды,  

Жылатып жастай малға саттың, әке...  

Емес пе ем мен шын сенің балаң, әке, 

Шын болса, құтқар оттан, әке! - 

деп батыл мінез көсетеді қазақ аруы ақынның «Әкеме» атты өлеңінде. 

     Бернияз шығармаларының денінде жастық шақтағы уыз сезім жиірек сөз болатыны түсінікті ерекшелік. Ақын 

сол сезімнің тазалығын әсемдігін жырлай отыра, оған қарсы қара күштің барлығын да есінен шығармайды. 

«Қайтер едің?» деп аталатын ұзақ өлең, осындай контрасқа құрылған. Осы өлеңнің алғашқы жолдарында жаңа 

толысқан, жүрегінде зәредей кіршігі жоқ балғын жасқа ақ несиені періштедей әсем қыздың сыр ашқаны, мұңын 

шаққаны сөз етіліп: 

        Жанғандағы жан жарым деп ойласа,  
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Махаббаттың мейріміне тоймаса,  

Жатса-тұрса жалғыз соның тілегі,  

Басқа қиял ойында да болмаса. 

 

Жас өмірде жолығам деп арманға, 

Шын сүюді санамашы арзанға? 

Екі жүрек кәмілдікпен қосылып, 

Алғанымен болса риза жалғанда... 

Осылайша тебіренеді де, ақыры ынтық екі жүректің қосылуы бір сәтке ақынды сүйсіндіргендей болса, ол 

өмірде тілек-арманның былайша үнемі тоғыса бермейтінін де ескертіп өтеді. 

«Бернияз талантының бар мүмкіншілігімен жарқырап көрінетін өлеңдері негізінен махаббат туралы [1.24-

25] деп көрсетеді Әбдіраштың Жарасқаны. Әрине ақын бола тұрып махаббат тақырыбына бармауы, ғашықтың 

сезім жайлы қалам тербемеуі ойға сыймайды. Қай ақынды, жазушыны алсаңыз да осы бір ұлы сезім - махаббат 

лирикасын жырламай, ол тақырыпты қозғамай кете алмаған. Солардың қатарынан Бернияз да өзінің ерекше 

сезімтал, ғашықтың ойларымен көрініс алды. Және бір айта кетерлік жай - Бернияздың махаббат тақырыбына 

молынан баруына бірден-бір себеп - өзінің сүйгеніне қосыла алмауы. Бұл жөнінде Әбдіраштың Жарасқаны тағы да 

былай дейді: I - Бұл ретте оның басында болған ғашықтық драмасы үлкен роль атқарғаны күмәнсіз,- деп келеді де, 

- Олардың жаны ақша қордай таза, сезімі аққайраңдай мөлдір жастың кім болса да мұрат тұтарлық бейнесін 

танимыз». 

Ақынның махаббат тақырыбындағы өлеңдерге негізінен «Шын сүю», «Шын сұлуға», «Айныған аруға», 

«Шер шыдатпай саған арнап», «Ұшпақтағы жарыма», «От жанындай өртеп ішті», «Кірсіз көңілің, күнәсіз ізгі 

жаның», «Мағрифаға», т.б.... Солардың кейбіреулеріне қысқаша тоқталып өтсек. 

«Таң алдында» өлеңінде түр жағынан жаңашығы шамалы болғанымен мазмұнында біраз ерекшелік бар. 

Лирикалық қаһарманның көкірегіндегі ғашықтық дертін ақын таң алдындағы табиғаттың сұлу суретіне көмкеріп 

берген. Аспандағы мың сан жұлдыздардың түгелдей кәміл батқаны, өз қызметін атқарып айдың да сол көктің бетін 

айналып жүргені, жасыл мақпалға оранған жайлы жердің бір сәтке тыныс алғаны, бозторғайдың алакөбеде 

сайрағаны міне осылардың бәрі-бәрі ыңтыққан жүректің лүпілін айқынырақ білдіру үшін фон ретінде беріліп отыр. 

Гүл жайнаған жас жүрегім балдырған, 

Еркіндікпен ойға есін алдырған. 

Дамыл бермей, ұйқы бермей ұзақ түн, 

Сонда оны ғашық оты жандырған. 

«Сүйем» дермін, ол сезімді ұғар ма?  

Ойдағыдай көңіл болып тынар ма?!  

Шын беріліп махаббаттың лебіне,  

Екі жүрек ойдағы ізден шығар ма?!  -десе, «Шын сұлуға» атты өлең де бірден ғашық жарды тым әсірелей 

дәріптеуден басталады да, ақын қыза келе сүйгенін хор қызына, періштеге теңеуді місе тұтпай, оны алланың 

қатарына апарып қоюдан да тайынбайды. Өлеңнің бір жерінде: «Көркің күн, жүзің жарқын, ажарың ай» дегендейін 

көтеріңкі теңеулерден кейін тағы да мақтау сөздерін үдете түсіп, бүкіл әлемді оған табындырғандай болады: 

Жүрсең - жер, күлгенде - көк сүйенеді, 

Ағаш-шөп сәжде қылып иіледі. 

Аспанның ажарлысы Ай менен Күн 

Көркіңді көріп таң боп күйінеді. 

Алдыңнан әлдеқашан бұлт қащқан,  

Құлдықта қол қусырып жер мен аспан.  

Айнадай ай жүзіңнің ажарынан 

Ұялып жұлдыз біткен бетін басқан... 

Келесі жолдарда сұлудың сырт көркіне ақылы да, мінезі де сай екені баяндалады. Дүниедегі бар қасиет бір 

соның бойында: ақыл-парасат, терең ой, жетік ми, шешен тіл, кең көңіл. Оның үстіне сырт пішіні де сұқтанарлық: 

бойы тал, белі сындар, сырты әсем, қысқасы ол алланың артық туған ардақтысы, оған тең ешкім жоқ. Әрине, ақын 

түсінігінде мұндай асыл жанға жалбарынып жалыну, сөз айтпай бағынудан басқа жол жоқ.  

Адамзат ес білгелі махаббат тақырыбы онымен бірге жасап, бірге өсіп келеді және ол бірде -бір бәсеңсіп 

немесе сарқынып көрген емес. Сан ғасырлар бойында көптеген ұлылы -кішілі ақындар осы тақырыпқа бір соқпай 

кеткенін көре алмаймыз. Кейде, керісінше, ел аузында ежелден аңызға айналған әйгілі ғашықтар жөнінде, мысалы, 

Шығыстың жеті ғашығын алыңыз, бірнеше ақындардың бірінен кейін бірі көлемді дастандар шығарғандарын да 

ұшыратамыз. Бұл неліктен? Қайталану ма, әлде өзара бәсеке ме? Екеуі де емес, гәп басқада жатыр. Адам сезімі, 

оның ішінде ғашықтық толғаныс ұшы-қиыры, түп-тұғыры жоқ шексіз дүние. Махаббатта: қуаныш пен өкініш, 

сәттілік пен сәтсіздік, рахат пен азап, үміт пен түңіліс қатар жүреді. Бұларға сырт кедергіні, адам арасындағы 

күншілдік, қызғаныш, жауыздық, опасыздықты қоссақ, бұл тақырыптың қалайша таусылмайтынын, тозбайтынын 

түсінуге болатындай. 
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Ф.ОҢҒАРСЫНОВА ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Нұрмағамбетова А.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

     Ақын қыздар шығармашылығына зер сала үңілгенде, Ф.Оңғарсынованың ерекше дараланып көзге түсетіні 

бұлтартпас шындық. Ақын шығармашылығы жайлы жазған Ә.Бөпежанова оның лирикалық қаһармандарын 

«...Отты да өршіл, асқақ та мазасыз жандар»,- деп орынды тұжырым жасайды. [1.21] 

     Шынында да Фаризаның жырларын оқып отырғанда, ақын жүрегінің мазасыз дүрсілін оның қаһармандарының 

өмірдің әрбір құбылысына мазасыз көзқарасын ұғынғандай боламыз.  

     Осы бір хал бізді, оқырмандарды да баурап, жыр әуеніне қарап ысынып – суынып отырғанымызды байқамай 

қаламыз. Ал  поэзияның, тұтастай алғанда әдебиеттің ұлы мақсаты да оқырманды бейтарап қалдырмау, өзі айтып 

отырған идеяға өзгелерді тарта, баурай білуі екені белгілі. Ақын мұрасы сонау алпысыншы жылдардың нақ 

ортасында бастау алып, сексенінші жылдардың аяғындағы дейінгі аралықты қамтиды. Ақын лирикасы 

дүниелермен толықты. Осылардың ішінде “Маңғыстау монологтары” Мемлекеттік сыйлыққа ие болған 

шығармасы. 

     Жазушы, әрі ғалым Ә.Шәріпов «Қазақ поэзиясы өрлеу үстінде» деген мақаласында: «...Осы дәуірде келіп 

қосылған, қазір даусыз, жақсы талант есебінде жүрген қыз – келіншек ақындар жайында біраз сөз айта кету керек. 

Олар Қ.Бұғыбаева, А.Бақтыгереева, Ф.Оңғарсыновалар. Бұлар бұрын аттары белгілі М.Хакімжанова бастаған 

Т.Әбдірахманова, Ә.Шалабаева, М.Айтхожиналардың тобына қосылған анық талантты, білімді ақындар» деп сол 

кезең көзқарасында байламын айта келе: «...Аз ғана қынжылатын жағдай – бұл аттары аталған қыз – келіншек 

ақындардың өлеңдеріндегі тақырып ауқымы, диапазон, азаматтық әуен әлі жетімсіз. Сондықтан да олардың 

дауысы тым именшек шығып жатады. Даралану, ерекшелену, өсу байқалмайды. Тек Ф.Оңғарсынованың соңғы топ 

өлеңдері оқушы қауымды бір сүйсіндіргені бар » деп айтқан болатын. [2.12]  

     Ф.Оңғарсынова шығармашылығына көрнекті әдебиет өкілі Ә.Тәжібаев та өз бағасын берген: “Мен Фаризаның 

махаббат жырларынан бәрімізге ұқсамайтын өзгешелік көремін. Бұл қайсымызды болса да ойландыратын 

өзгешелік. Адамның шартты түрдегі ережелерге, канондарға, ескірген әдет, дәстүрлерге тұтқын болып қалмай 

босануын, өз сезімін ұрламай, жасырмай, бүкпей сөйлеуін қазақ поэзиясында батыл жырлаған осы Фариза” дей 

келе Ә.Тәжібаев ақын өлеңдеріндегі ұқсас ерекшеліктеріне, жинақтағы бейнелі тіркестер қолданысына назар 

аударады.[3.8]  

     Ақын Ф.Оңғарсынова поэзиясының шырқау биіктерге көтерілгенін өз дәуірінде танып, баға берген “алыптар 

тобының” өкілі Ғ.Мүсірепов: “Мен ақын Фаризаны бүгінгі поэзиямыздың ең жоғары сатысында тұрған 

замандастарымен қарайлас биікте көремін”,- деп ой түйген. [4.49] 

     Белгілі ғалым З.Қабдолов мазмұн мен пішінге мынадай анықтама береді: «Шығарманың мазмұны – оның ақиқат 

шындыққа негізделген тақырыбы мен идеясы да, пішіні – әдеби қаһармандардың өзара қарым – қатынасына, 

тағдыр тартысына негізделген сюжеті, композициясы және жазушының өмірді өнерге айналдырған ең негізгі 

құралы – суретті сөзі, яки көркем шығарманың тілі». [5.15] 

     Бар мақсатымыз - осы тәріздес әдебиет теориясы заңдылықтарына сүйене отырып, ақын шығармашылығына 

сүйене отырып, ақын шығармашылығына тақырыптық, идеялық – көркемдік тұрғыдан барлау жасау екенін 

айтамыз. 

     Соған орай диплом жұмысын екі негізгі тарауға бөлдік, бірінші тарауда ақын шығармашылығының жалпы 

тақырыбы, көтеретін идеясы, дүние танымы жайлы сөз қозғаймыз. Екінші тарауда Ф.Оңғарсынова өлеңдерінің 

көркемдік жағы, поэтикасы, шеберлік жайына тоқталамыз. 

     Соңғы кездері әйел және ер ақындардың шығармашылығындағы айырма жөнінде әрқилы, кейде кереғар 

пікірлер айтылып жүр. Ф.Оңғарсынованың шығармашылығын жалпы талдауға кіріспес бұрын осы жайға тоқтала 

кету жөн тәрізді. Өйткені Фариза шығармашылығы осы айтылып жүрген «шартты» айырмашылықты жоққа 

шығаратын бірден – бір дәлел іспетті.  

Тағы бір айта кетеріміз – біздің мақсатымыз әйел, ер ақындардың шығармашылығын салыстыра қою емес, 

солардың қатысы басқаша айтқанда, кейбір сыншылардың әйел ақындардың ой – өрісі, шеберлік дәрежесі 

жөніндегі дәлелсіз пікірлеріне қарсы өз ойымызды білдіру. 

     Осы төңіректегі пікір таласқа Ф.Оңғарсынованың өзі де қатысып ойын ортаға салғаны белгілі.  

     Жалпы әйелдер шығармашылығы жайлы сөз болғанда, «Әйелдер әйелше жазу керек, олардың жыры әйел 

затына тән нәзік те мөлдір болғаны жөн»,- деген сияқты пікірлер жиі айтылады. Бұл бұрыннан қалыптасып қалған 

кейбір солақай түсініктерге байланысты болуы мүмкін. Ф.Оңғарсынова өзінің «Талант табиғаты біреу» атты 

мақаласында жоғарыдағы мәселеге байланыстыөз пікірін білдірді. Осы мақалада «Жас ақын жазушылардың өткен 

бір кеңесінде белгілі ақын Олжас Сүлейменов: «Поэзияда әйел, еркек, кәрі мен жас жоқ, жақсы өлең бар, сосын 

нашар өлең бар» - деп өте дәл айтқан еді», - деп автор өз ойын айқын білдіреді.  Шынында да әңгіменің түйіні – 
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ақынның өмірді қалай көріп, оны қай қырынан көрсете білуінде ғой. «Әйелдер поэзиясы» деген ұғым орыс 

әдебиетінде де болғанын білеміз. Міне, осы ұғымды өз шығармашылығымен жоққа шығарған Анна Ахматова еді. 

Айтыс барысында көз жүгіртіп, зер сала оқыған жан Сараның мірдің оғындай сөзі, айшықты жыры Біржанға дес 

бермейтінін аңғарып, қайран қалады. Сараның жеңілісінің өзі ақын талантының кемдігінен емес еді. Арқаға аты 

шулы арынды Біржан ақынның өзі айтыс соңында Сара талантына қошемет көрсетіп, тіпті оның жеңілгеніне 

өкініш білдіргендей болады ғой. 

Фариза жырларында да осы мәңгілік тақырып өзінше өрнекпен жырланған. 

                                     

                                    Сен де тас та қастерлі, аспанда алау, 

                                    Сен де жанды тербетер дастан бар – ау.   

                                    Менің мына өмірге құштарлығым, 

                                    Сені жақсы көруден басталған – ау. 

 

     Бұл үзінді ақынның «О туған жер...» атты өлеңінен келтірілген. Айтылып, жазылып, жүрген, кейбір сыншылар 

айтатындай «шиырланған тақырып». Бірақ ақын сол тақырыпты өзінше жырлайды. Сөйтіп, мына өмірге деген 

құштарлығының туған жерді жақсы көруденбасталғанын әдемі айтады. Адамға өмір сыйлайтын, махаббат 

сыйлайтын кіндік қаны тамған туған жері екенін әсем баяндайды. Әркімнің – ақ ойындағы сөз. Алайда мынау 

өлеңді оқып шыққан соң ғана, «шынында да солай - ау», - деп тамсанамыз. Ақынның тапқырлығы дегеніміз осы.  

     Ақын болған істі баяндаушы немесе суреттеуші ғана емес, ол сол өмірге белсене араласып, өзі көрген, куә 

болған жайды жария етуші, белсенді күрескер. Алайда ол ерлік істерді жыр қылғанда оның қоғамдық мәнін ашып, 

соған шынайы көңілден таңданады, ақындық жүрекпен сүйсінеді.  

     Фариза – қазақ поэзиясында достық – махаббат сырларын, көңіл – күйлерінелдік, адалдық, өрлік, әділет пен 

шындық хақындағы мазасыз ойларымен астастырған жанартау жүректі ақын. «Сырласу немесе ақын әйелдің 

анасымен монологі» - түрі өз алдына, тұтас болмысы мен бұрынғы бар өлеңдерден өзгеше туындылар.  Анаға 

арналған жырлар көп. Бірақ ана мен перзент сезімін Фаризаша өмірлік проблемамен тоғыстыра толғаған ақын 

кемде – кем. Ана – өмірдің ыстық – суығын бастан өткізген үлкен парасат иесі. Ақын өзек жарды, сыр ашқан 

толғаныс үстінде. Оның жаны жай таппайды. Өкінішті жайлар өмірде әлі де аз емес. Өтірік, өсек, жалғандық, 

жалпақтық пен тұрлаусыздық тұтқыны болып жүргендер жүрекке жара салады. Кейде жақсылық үшін 

жандасқанда жолың болмай, жаның жүдер, жалғыз қалар сәтте бар... Ақын ашына айтқанда, ана ақылымен  алдын 

орап, байыпты байлам жасайды. Бір өлеңдегі өттей ащы сұраққа келесі өлеңде өткен мен бүгіннің бұлтартпас 

тағылымы тұрғысынан татымды жауап береді.  
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Е.АШЫҚБАЕВ  ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ БАЛАЛАР  ӘЛЕМІ 

Отарбекова А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

     Әдебиетке, поэзияға тән өмір шындығын көрнекі, айқын образ, бейне, нақтылы сурет арқылы ашып көрсету 

әдісі дүниенің шексіз мол, сан алуан құбылыс-көріністерін кеңінен қамтуға және оларды ішкі және сыртқы 

ерекшеліктерімен жан-жақты сипаттауға мүмкіндік береді.     

     Өлең-жырға құмарту табиғат пен орта үйлесімділігіне сай ырғақ пен ұйқасты  қадірлеу, жалын атқан сезім 

шарықтаған ой-қиялға сүйсіну қанға сіңген  қасиет өз топырағынан дарыған ақындардың бірі – Ертай Ашықбаев. 

Е.Ашықбаевтың «Жанашыр»,  «Самаурынның жыры», «Жігерлендіру», «Сағаттың жыры», «Жас ұландар жыры», 

«Мен өсемін», «Сақшы», «Отаным», «Сүю», «Дос өтініші», «Сурет туралы сыр», «Сыныптасымның өзі мен сөзі», 

«Қазанның жыры»  атты өлеңдерінің барын білеміз. Ақынның аталған өлеңдері адам бойындағы ізгі қасиет 

адамгершілікке баулиды. 

Ақынның «Қазанның жыры» өлеңінде: 

                    «Ортаймасын қазаның,» - 

                    Деп тілеген қазағым. 

                    Қаңсып қалған сан рет 

                    Көріп аштық азабын, - 

деп, елінің амандығын, қазағының  тек жайлы жағдайын ойлай  отырып, бала жүрегі тәтті тілек тілейді. Өткенді 

еске алып, болашақтан жақсылық пен бақыт күтеді.  
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     Е.Ашықбаевтың  «Почтаның жыры», «Қосылу» , «Жауап», «Ғарышкер», «Көп балалы үй», «Фотографтың 

тәлімі», «Шофер», «Көмек»,  «Алтыбақан» атты өлеңдері  баланың қоғаммен араласуы, ұжымдық жұмысқа 

белсене қатысуы, ұжымдық шаралар арқылы Отансүйгіштікке және еңбекқорлыққа баулиды. «Қосылу» өлеңінде: 

                     Айтарым бар қосымша, 

                     Ақылдылар ұғады: 

                     Көп-көп  бала қосылса, 

                     Сынып болып шығады, -  

дейді. Бұл жерде «Бірлік болмай, тірлік болмас», «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дегенді ақын  бала бойына 

жастайынан сіңіруге тырысқан. Қоғамда  береке болу үшін  ынтымақ пен бірлік болу керек екенін  тиімді  

түсіндіре білген.  

     Ертай Ашықбаев шығармаларында балаларды еңбекті сүюге, бостан-босқа далақтап көше кезіп жүруден аулақ 

болуға үйрететін өлеңдері де бар. Ақын балаларға бос ойыннан түк шықпайтынын, бір мезгіл еңбек ету керектігін 

«Журналист сыры», «Маңдай тердің жемісі», «Зерікпе», «Риза»  деген өлеңдерінде жап -жақсы айта білген. 

«Адамды адам ететін еңбек», «Еңбектің наны тәтті»  сынды мақал-мәтелдер балаға таныс, ақын Ертай дәл осы 

тақырыпты «Маңдай тердің жемісі» атты өлеңінде: 

                 Тамсанар-ау ел іші, 

                 Қызығар-ау  жолдасым. 

                 Маңдай тердің жемісі 

                 Неге тәтті болмасын? – 

деп келтіреді. Не нәрсеге болмасын еңбектенудің нәтижесінде жетеді,  сондықтан мұны ерте жастан бастап қолға 

алу керектігін ақын  қатты ескерген. Ақынның «Ұстаз» өлеңінде: 

                Мол білім – ұққаным, 

                Үлгілі іс – көргенім. 

                Қасынан шықпадым, 

                Ұстазым ол менің, - 

делінген.  

      «Менің балаларға арнаған өлең-жырларымның басты тақырыбы, әрине, еңбек сүйгіштік, білім құмарлық, 

қаһарман ата-бабалар өткен жолды ардақтау, солардың ерліктеріне еліктеу, Отанды сүю. Жаһандағы жалғыз 

анамыз – Отанды  қорғауға әзір болу, жер жүзі халықтарын, еңбекші балаларын бауыр тұту – негізгі тақырыптар 

осылар!,» - дей келе, балаларға жазылатын шығармаларда нені ескеру қажеттігіне баса назар аударып: «Бала өлеңі 

оқиғалы, белгілі бір адамның немесе хайуанаттардың әрекетін – адалдығын немесе арамдығын, батырлығын 

немесе бостығын, достығын немесе қастығын суреттейтіндей  оқиғалы болғаны абзал, » - деп ой түйеді ақын. 

 Балалар әдебиетінде оптимизм басым болады. Сары уайым, қайғы-шер атымен кездеспейді. Балалар әдебиетіндегі 

басты қасиеттердің бірі – оларды ер жүрек, өз Отанының патриоты. Азаматы болуға жетелейтін,  өнеге беретін 

батыр, адал адамдардың образын жасау. 

Алдымен, жас  ұланды жалындатар, патриоттық сезімді оятар, Отан тақырыбындағы «Отаным»  өлеңіне тоқталар 

болсақ: 

                             Жүздеген, мыңдаған, 

                             Сәбидің  күлкісін 

                             Қуана тыңдаған 

                             Отаным бұл менің. 

 

                             Шаршасам, демалам, 

                             Бір ерке ботамын. 

                             Өсірер мені аман, 

                             Отаным, 

                             Отаным , -  

дейді. «Туған жерді –мәңгілік төрім»  деп түсінген ақын, бала өміріне тек күлкі, қуаныш  қана тән, осы тәтті сәби 

қылығы елді шаттыққа бөлейтінін  айта келіп,  әрбір адамға  «Отан қымбат»  екендігін танытады.  

«Сақшы»  өлеңінде: 

                              Күзетіп тұр сақшы даласын, 

                              Ауылын, 

                              Аяулы қаласын 

                              Өзінің балдырған кезінде 

                              Ұйқысын күзеткен анасын, - деп, өз  Отанын көзінің  қарашығындай сақтауды, елге деген 

махаббат, үлкенге  деген құрметті, әсіресе дүниедегі ең асыл  жан ананың қадірін түсінуді, оны аялай білуді  осы 

шумақтарында айтқысы  келген  ақын ойын айшықты  сөздермен жеткізеді. Осындай тақырыптағы   өлеңдері  

арқылы ақын  балаларды азаматтыққа  тәрбиелейді. Бұндай өлеңдерінің негізгі идеясы   кез келген адам жүрегінде 

Отанына деген  басқалар сезбейтін діріл болу керектігі, туған жерді сақтай білу, қорғай білу әр азаматтың міндеті 

екендігін жазады. 
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Т. АЙБЕРГЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАР 

 

Тлеуова Ә.Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

     Қазақ поэзиясының мазмұн жағынан тереңдеуі, пішін жағынан жетіліп, түрленуі әдебиетімізге әр кезде келіп 

қосылған талантты ақындарымыздың тынымсыз ізденісіне, әдеби табыстарына байланысты. Мұндай даму, 

ілгерілеу әр дәуірде болатын үрдіс.  

Төлеген Айбергенов поэзияның, оның ішінде лириканың болмысын терең түсінген. Оны Төлегеннің мына 

бір ойынан ашық аңғаруға болады: «Поэзия адам көкірегінің ең алыс түпкірлеріне дейін шымырлап жаңғырып, 

шулап буырқанып жететін ең сұлу жан сыры, тұтас бір халықтың басынан кешірген рухани өмірінің көркем бір 

шежіресі. Адамның сол ішкі жан дүниесінің шынайы адал сыры жайлы бүкпесіз ақтарыла сөйлегендіктен де нағыз 

поэзияның ғұмыры шексіз». [1.147] Ол өлеңге осындай талап қоя отырып, өзі де сол талап биігінен көрінген ақын.  

Поэзия қасиетті де киелі сөз. В. Г. Белинский сөзімен айтсақ, «Поэзия әлемдік өмірдің қан тамырының 

соғуы, сол өмірдің қаны мен оты, жарығы мен күні». [2.144]  

Поэзияны үлкен құлып десек, оны ашатын алтын кілт ақын жүрегі. Ақын халықтың сүйікті де ардақты 

азаматтарының қатарында тұрады. Халық қалаулысы болу ақынның тілге шешен болуы ғана емес сонымен бірге 

халық тұрмысының шындығын суреттеуі, оның қуанышына бірге қуанып қайғысына бірге қайғыруы, ақын сөзімен 

айтсақ:  

                      Ақын боп өмір кешіру оңай деймісің, қарағым,  

                      Аузында болу бұл өзі, сыздаған барлық жараның. [3.70]  

     Ақын басынан кешкен сезім, ақын басында болған түрлі-түрлі толғаныс-субъективті нәрсе, бірақ сонымен қатар 

кәдімгі объективті дүниенің әсері. Ақынның көңіл күйі әрқашан өзі өмір сүрген қоғамдық ортаның хал жайына 

байланысты, өзін қоршаған шындықтың саяси әлеуметтік сырымен сабақтас. Ол қуана шалқыса да, жабырқай 

толғанса да лирикада сол өз кезінің шындығы мен сыры жатады. Оқушы әрбір лирикалық шығармадан оны жазған 

автор өзі өмір сүрген кездің жай-жапсарын аңғарып отырады.  

     Төлеген Айбергеновтің өлеңдері өр рухты, асқақ бейнелі, нәзік сезімді, адал жүректі өзгеше жаралған жанның 

мінезі танылатын, сонысымен оқырман назарын өзіне тартып қиялды сергектікке, ойды тереңдікке жетелейтін 

туындылар. Ақынның өлеңі белгілі бір дәрежеде өзіне тартады десек, Төлегеннің өлеңдерінен сезілетін әлгі 

қасиеттер оның лирикалық қаҺарманына да тән. Сондықтан Айбергенов өлеңдерінен үнемі нәзік сезіммен адал 

сөйлеп тұратын қаҺарман сөзі оқыған адамды бейтарап қалдырмайды. Сондықтан:  

         Тірліктің жатқан қозданып,  

         Мен мынау ата жердеймін.  

         Жанымның отын маздатып,  

         Түнде де дамыл көрмеймін.  

         Түнде де дамыл көрмеймін, - деп толғанған Төлегеннің лирикалық қаһарманның сөзіне шүбәсіз 

сенесің. 

     Төлеген Айбергеновтің лирикасы сан салалы, көп тақырыпты, орасан зор ауқымды дүние. Ақынның 

шығармашылық бетін, қарымды қаламын танытатын нәрсенің бірі азаматтық әуен. Бұл топқа кіретін лирикаларда 

ақынның немесе оның лирикалык, кейіпкерінің өмірге көзқарасы, арман мұраты, адамдарға деген ыстық ықыласы, 

шынайы махаббаты ерекше танылады. Азаматтық әуенге толы лирикалық өлеңдерінде ақын адамдардың, туған 

жердің, Отанның бейнесін асқақтата жырлайды, оларды ақынның лирикалық кейіпкері өз жүрегінің шуақты 

махаббатына шомылдырады.  

Қайғы да, мұң да менен көп табылар, Бәрі де жалғыз сен деп ақтарылар Баурайы мәңгі көктем заңғарлардың 

Басында мәңгі жатқан ақ қары бар.  

Бұл жерде ақын көсегені көгертер көктемнің ұшар биік басында да салқындық барын меңзеп отырса керек. Сонда 

да болса Атамекеннің ыстық топырағының ыстық табы мен сабат ауасына шертер өзіндік сыры бар екендігін паш 

етіп отыр, және одан ақын өзін бөліп алып кете алмайды.  

Жалпы Төлеген ақынның жан дүниесінде жанашырлық пен оған ажарландыра құйған нұрдан басқа ештеңе 

де жоқ сияқты. Болмаса таза ақындыққа жоғары баға бермес еді.  

Төлеген Айбергеновтің азаматтық лирикаларының ішінде туған жер тақырыбына арналған өлеңдері 

молырақ орын алады. Ақынның алғаш өлең жаза бастаған кезінің өзінде оның туған жерді шабыттана, тебірене 
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жырға қосқаның көреміз.  

Көл-дария көкірегімнен бір тұнба ашып. Мен тұрмын ата-баба жұртын басып. Жаутаңдап қазір менің жанарымда  

Тұп-тұтас жиырма жеті жыл тұр ғашық. 

 

                   Түп-түгел төрт құбыламды түстік етіп,  

                  Туған жер, мен сен салған құс түлетіп, 

                   Дүние-ай, қандай жақсы еді табаныңа    

                   Тұрғаны өз топырағыңнан ыстық өтіп.  

     Төлеген Айбергенов азаматтық әуендегі лирикаларының бір парасы оның достық, туысқандық тақырыбына 

жазылған «Апаларым», «Өкпелемеңдер ағалар», «Аяулы інім», «Ей, менің ақын бауырым», «Қарақалпақ қызына» 

атты өлеңдері. Ақынның орыс жұртына, қарақалпақ халқына, өзбек еліне, украина жеріне арналған өлеңдері терең 

интернационалдық сезіммен жазылған туындылар.  

     Төлегеннің азаматтық лирикаларының ішінде өнер адамдарының бейнесін сомдаған арнау жырлары ерекше 

орын алады. Ақынның Ғ. Құрманғалиевке, Ш. Қалдаяқовқа, Ә. Нұрмахановаға т.б. арналған өлеңдері тек оның 

шығармашылығындағы емес, бүкіл қазақ әдебиетіндегі өнерпаздарға арналған таңдаулы туындылар қатарына 

қосылады.  

     Мәселен, ақын Т.Айбергенов ағалық ниетін білдіріп Мұхтар Шахановқа «Сағыныш» өлеңін арнаса, ал Мұхтар 

Шахановтың «Айбергенов шыңы» деп аталатын өлеңінің маңызы күні бүгінге дейін өзінің құнын жойған жоқ:  

              

             Әр жүректе бұлтқа оранған қасиетті бір шың бар  

             Ол - ақындық, мәттік шыңы Айбергенов деген шың. 

             Ұлт рухы қай кезде де қанаттыға астана,   

             Айбергенов шыңын көрсең атыңнан түс жас бала!  

 

     Жалпы Т.Айбергеновтің арнау жырларына ортақ басты қасиет ақынның өзі мен кейіпкері арасындағы ара 

салмақты тең ұстауы өлең арнаған адамының тасасында қалып қоймай, автордың асқақ рухының биік дәрежеде 

сақталуы, өлең кейіпкері мен автордың өзара рухани жақындығы авторлық идеяның шынайы көріністерінің 

шығармада шашауы шықпай ақырына дейін сақталуы.  

     Т.Айбергенов поэзиясының тағы бір  қыры - оның табиғат көріністерін сөзбен суреттейтін пейзажист ақын 

екендігі. Ақын жырларын тың теңеулер мен тосын салыстыруларға толы, жансызға жан бітіретін ғажайып кен 

полотнолы картиналары соның айғағы.  

               Не деген мынау сән көрік,  

                        Аққайың қандай аяулы. 

                    Төбеден көзін төңкеріп, 

              Аспан тұр алпыс бояулы.  

                  Белестен қосты ән кұрақ тал,  

                       Тел өскен қатар құрбыдай ,  

              Бұлқынып жатқан бұлақтар  

                    Бұралып жатқан бұрғыдай.  

     Ақын теңіз тақырыбына келгенде, бәйгенің алдын бермес арғымақтай көсіле шабады. 
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КОММУНИКАТИВТІ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ РӨЛІ 

 

Дәулетова А.С. Мамраймова А.Е. 

Қазақтың спорт және туризм академиясы 

 

ХХ ғасырдың ортасында дүниенің әр түпкірінде қарым-қатынас мәселесіне арналған зерттеулер пайда 

болып, тарала бастады. Мұндай зерттеулер ішінде тұлға дамуындағы педагогикалық қарым -қатынасқа қатысты 

еңбектер ерекше орын алады. Қарым -қатынас адамдардың өзара әрекеттестік және өзара қатынас жасауының 

ерекше формасы. 
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С.И. Ожегов сөздігінде қарым-қатынас ұғымы өзара келісім, іскерлік және достық байланыс арқылы 

анықталады. Нақты әлеуметтанулық, психологиялық, педагогикалық зерттеулерде қарым -қатынас ұғымы өзара 

әрекеттестік, байланыс ұғымдарымен жақын мағынада қолданылады [1, б. 427]. Сонымен қатар қарым-қатынас 

контексінде өзара әрекеттесуді, қатынасты тиімді жүзеге асырудың тәсілдері, дағдылары, құралдары, адамның 

қабілеті мен қасиеттері жүйесінде қарастырылады. Қазіргі кезде қатынас мәселесін философия, психология, 

әлеуметтану, этика, психолингвистика осы сияқты, саладағы ғылымдар әр жақты зерттейді. Мысалы, Л.П.Буева 

пікірнше іс-әрекет пен қарым-қатынас өзара байланысты, сонымен қатар өзбетті деп тұжырымдайды. Қарым-

қатынас мәселесін Б.Д. Парыгин, И.С. Кон, А.А.Леонтьев, Б.Ф.Прошнев, Г.М.Андреева, В.С.Мухина, Я.Л. 

Коломинский, М.Н. Щелованов, Н.М. Аксарина, М.С. Каган, Г.А. Балл, В.Н. Брановицски, А.М. Довгиалло, 

Б.Ф.Ломов, М.И. Лисина, К.Обуховский, К.А. Абульханова-Славская, Х.Т.Шерьязданова, А.Р. Ерментаева, С. 

Елеусізова т.б. ғалымдар қарастырған. А.Н. Леонтьев іс-әрекеттің қай түрін болмасын қарым-қатынаспен қабаттас 

болады деп түсіндіреді. Ол іс-әрекетті қарым-қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады. М.С.Каган 

пікірінше қарым-қатынасты адамның іс-әрекетінің бір түрі, құрлым мен атрибутына тән деп қарастырады. 

М.В.Соковин пікірінше адамның қарым -қатынасын коммуникативті іс-әрекет, қатынас, өзара түсіну және өзара 

әсер ретінде қарастырады. 

«Қарым-қатынас» ұғымының көп анықтамаларының арасында біз оны – «коммуникативті іс-әрекет» 

ұғымымен синоним деп қарастыратын позицияларына жүгініп, М.И. Лисинаның анықтамасын арқау етеміз. 
Сонымен қарым-қатынас деп - екі  немесе одан да көп  адамның қатынастарын жасап, реттеуі мен ортақ нәтиже 

алуды мақсат етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін атаймыз. Олай болса, біз зерттеуімізде 

қарым-қатынастың мазмұнды жағына, іс-әрекет жүйесіндегі қарым-қатынастың орнына, әр жас шамасындағы 

балалардың психикалық дамуының қарым -қатынас байланысын анықтауға, балалардың қарым-қатынас қажеттілігі 

мен мотивтерін анықтауға баса назар аудардық. А.Н.Леоньтевтің зерттеулеріне назар аударатын болсақ, ол іс -

әрекеттің қай түрін болмасын қарым -қатынаспен қабаттас болады деп түсіндіреді және іс-әрекетті қарым-

қатынастың қажетті шарты ретінде қарастырады [2, б. 455]. А.Н. Леоньтевтің қарым -қатынасты іс-әрекеттің өзгеше 

түрі деп талдау концепциясы, Б.Г. Ананьевтің, А.А. Бодалевтің коммуникативтік әрекет жайлы ілімдері біздің 

зерттеулеріміздің әдіснамалық негізі болды. 

Тұлғa жәнe қaрым-қaтынac - пcихoлoгиялық бiлiмнiң ocы мaңызды caлacының нeгiзгi түciнiктeрi. 

Әлeyмeттiк пcихoлoгия қaрым-кaтынac прoцeciндe тұлғaның дaмyын, қaрым -қaтынacын жәнe ic-әрeкeтiн зeрттeйдi. 

Бacқa aдaмдaрмeн қaрым-қaтынac прoцeciндe aдaм aдaми мәдeниeттi, тaрихи дaмy жәнe жaлпылaмa түciнiктeрдe, 

eңбeк дaғдылaрындa, мiнeз-құлық eрeжeлeрiндe т.c.c жинaқтaлғaн тәжiрибeнi игeрeдi. 

Бacқa aдaмдaрмeн тiкeлeй қaрым-қaтынacты тұлғa aрaлық қaжeт eтy - aдaмның нeгiзгi әлeyмeттiк 

қaжeттiлiктeрiнiң бiрi. Бacқa aдaмдaрмeн қaрым -қaтынac oрнaтa oтырып, aдaм тaнымдық - жaңa әceрлeр, жaңa 

aқпaрaттaр қaжeттiлiгiн қaнaғaттaндырaды. Ocы eкi өзaрa үздiкciз бaйлaныcқaн қaжeттiлiктeр aдaмның aлғaшкы 

күндeрiнeн oның пcихикaлық дaмyын aнықтaп, бiрлecкeн ic–әрeкeттe қaрым-қaтынac қaжeттiлiгiнe қызмeт eтeдi. 

Ал отандық ғалым С.М. Жақыпов бүтіндей оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін анықтайтын факторлардың бірі 

және оқытушы мен оқушының арасындағы өзара әрекеттестік деп бірлескен диалогтық танымдық іс -әрекетті 

тиімділік критериі деп көрсетеді. Мұнда өзара әрекеттестік, қарым-қатынас мәселесі шешілгенде танымдық іс-

әрекетті қалыптастыру үрдісіне жетекшілік жасау мүмкіндігі пайда болатындығы дәлелденеді. Психологиялық, 

педагогикалық зерттеулерде педагог пен балалар арасындағы қарым -қатынас мәселесі басты орын алады. Бұл 

қарым-қатынасты анықтауда арнайы “педагогикалық қарым -қатынас” деген ұғым қолданылады. Педагогикалық 

қарым-қатынас А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, В.А. Петровский, А.А. Леонтьев т.б. 

еңбектерінде мазмұны, формалары, тәсілдері бойынша сипаталады. Педагогикалық қарым -қатынас педагог пен 

балалар арсындағы нақты психологиялық контракт деп түсіндіріледі. Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынacтың 

нeгiзгi фyнкциялaрын aнықтay үшiн жaлпылaй қaбылдaнғaн клaccификaцияғa cүйeнгeнiмiз дұрыc бo лaды. 

Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынac фyнкциялaрын aнықтay көбiнece oқытyшының өз қызмeтiндe aлғa қoятын 

мaқcaтынa бaйлaныcты: a) oқy-тәрбиe мaтeриaлдaрын бiлiм aлyшының дaрa eрeкшeлiктeрiнe қaрaй iрiктey, құрy 

жәнe oлaрдың жeкe тұлғaлық үлгiciн жoбaлay ceкiлдi кoнcтрyктивтiк қaбiлeтi; ә) бiлiм aлyшыны әр түрлi oқy 

әрeкeтiнe қaтыcтырып, ұжымдa тұлғaның бeлceндiлiгiн көтeрy cынды ұйымдacтырyшылық қaбiлeтi; б) бiлiм 

aлyшылaрмeн жaқcы қaрым-қaтынacтa бoлy, oлaрдың дaмy дeңгeйiнe, тaлaбынa caй бoлy ceкiлдi кoммyникaтивтiк 

қaбiлeтi. Педагогикалық қарым-қатынас негізінде балалардың мінез-құлқы, таным дүниесі, адамгершілік 

позициясы қалыптасып жетіледі. Педагогикалық қарым -қатынастың формасы - балалар мен педагогтың “субьект-

субьект” жүйесіндегі бірлескен әрекеттестіктері болып табылады  Педагогикалық қарым-қатынас 

процесінде өте маңызды рөлге оқытушы ие болады. Мұғалімнің рөліне С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский және т.б. кеңес педагогикасының классиктері үлкен көңіл бөлді. Oқытyшы мaмaндығын әр түрлi 

мiнeздi, әр түрлi тeмпeрaмeнттi aдaмдaр мeңгeрeтiндiктeн, қaрым -қaтынac cтилi дe әр түрлi бoлып кeлeдi. Қaрым -

қaтынac cтилi ұғымынa В.A.Кaн-Кaлик: “Қaрым-қaтынac cтилi дeп бiз пeдaгoг пeн oқyшының әлeyмeттiк-

пcихoлoгиялық aрaқaтынacының жeкe-типoлoгиялық eрeкшeлiктeрiн aйтaмыз: a) мұғaлiмнiң қaтыcымдық 

мүмкiндiктeрi; ә) пeдaгoг пeн oқyшының өзaрa қaрым -қaтынacының қaлыптacyы; б) пeдaгoгтiң шығaрмaшылық 

тұлғacы; в) oқyшы ұжымының eрeкшeлiктeрi” дeгeн aнықтaмa бeрeдi [3, б. 76].     

 А.В. Луначарский тәрбиенің терең жолдастық қатынасқа негізделуін оқушының тәрбиесіндегі басты 

принцип болу керек деп көрсеткен [4, б.460]. Оқу-тәрбие жұмысының нәтижелі болуын қамтамасыз ететін 

педагогикалық техниканың құрамдас компонентіне Н.К. Крупская қарымқатынасты жатқызған [5, б. 460]. С.Т. 
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Шацкий педагогтар, яғни ересектер мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттестік жасау ситуацияларын терең 

талдап, педагогикалық әсер етудегі әдістемелер мен шеберлікті, оқушылар ұжымын ұйымдастыру тәсілдерін 

қарастырған [6, б. 326].       

Р.С. Немов зерттеуінде қарым-қатынасты адам психикасының қалыптасуы, дамуы және мәдени, саналы 

әрекеті деп тұжырымдайды [7, б. 606]. Адам психологиялық дамыған адамдармен қарым -қатынас арқылы, үйрену 

мүмкіндігіне сәйкес, өзінің жоғары танымдық қабілетін және сапасын меңгереді. Адам дамыған тұлғалармен 

белсенді қарым-қатынас арқылы өзі де тұлға ретінде дамиды.       

 А.С. Макаренко қарым-қатынасты жеке теориялық мәселе ретінде қарастырған жоқ. Алайда оның 

еңбектерінде ұжымның қалыптасуындағы қарым -қатынастың рөлі, ұжымдағы іскерлік және жеке қатынастар 

мәселелері, оқушылар ұжымымен өзара әрекет жасау аспектілері айқын сипатталынады. Олай болса қарым -

қатынас біріншіден оқу міндеттерін шешу құралдары, екіншіден, тәрбие үрдісін әлеуметтік-психологиялық 

қамтамасыз ету шарты, үшіншіден, оқу мен тәрбиені нәтижелі ететіндей педагог пен оқушылардың өзара 

қатынасын ұйымдастыру тәсілі болады. А.С. Макаренко оқушылармен қарым-қатынас жасауға педагог студенттік 

кезінде үйретілуі қажеттігін жетілдіру үшін арнайы дәрістерді жоғары оқу  орындарында оқыту керек деді.  Aдaм 

өмiр cүрyi мeн қимыл-қoзғaлыcы aрқылы өзiнiң әрeкeтiн бaғaлayғa үйрeнeдi, aдaмгeршiлiк нoрмaлaрын мeңгeрeдi. 

Oтaндық пcихoлoг, прoфeccoр C.М. Жaқыпoв oқытy прoцeciндeгi cyбьeктiлeрдiң қaрым -қaтынacындaғы 

мaғынaлaрдың өзгeрyi бiрiккeн ic-әрeкeттiң мoтивтeрi мeн мaқcaтының зaңды құрылyынa мүмкiндiк бeрeдi жәнe 

oлaрды oқытy прoцeciндe ecкeрy, бiрiк кeң тaнымдық ic-әрeкeттi қaлыптacтырy үшiн қaжeттi шaртты 

жacaйтындығын eрeкшe aтaғaн. Coндықтaн, қaрым -қaтынac тұлғaның қoғaмдa дaмyынa oрacaн зoр ықпaл eтeдi. 

А.А. Бодалев және В.Я. Ляудис педагогикалық қарым -қатынас тұлғаның қалыптасуының және оның дамуын 

басқару мүмкіндіктерін қарастыратын білімнің жаңа аймағы екендігін атап көрсетті. Х.Т. Шерьязданова қарым -

қатынасты болашақ педагогтарды кәсіби дайындау негізі ретінде дәйектеген. А.Р. Ерментаева педагогикалық 

қарым-қатынасты дамытудың этнопсихологиялық негізін, ұлттық психологияның педагогикалық қарымқатынасқа 

әсерін қарастырған.   

Пeдaгoгикaлық қaрым-қaтынacтың мaқcaттaры тyрaлы aйтa oтырып, oтaндық зeрттeyшi A.Б.Oрлoв 

«мұғaлiмнiң тұлғaлық цeнтрaцияcы» дeгeн тeрминдi қoлдaнды, oның oйыншa oл пeдaгoг ic -әрeкeтiнiң жүйe 

құрayшы мiнeздeмeci бoлып тaбылaды, oның көптeгeн көрiнyлeрiн aнықтaйды: пeдaгoгикaлық cтиль, қaтынac, 

әлeyмeттiк пeрцeпция. Cөйтiп, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeт мұндa coнымeн қaтaр рyхaни-дүниeтaнымдық 

кoмпoнeнттeн бacтaп cипaттaлaды.Oрлoв әрбiрeyi пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттe бacыңқы бoлa aлaтын нeгiзгi жeтi 

цeнтрaцияны бөлiп көрceтeдi: эгoиcтiк (өзiнiң «Мeн» қызығyшылығындa), бюрaкрaтиялық (aдминиcтрaцияның, 

бacшылықтың), кoнфликтiк (әрiптecтeрiнiң қызығyшылығындa), aвтoритeттi (aтa-aнaның, қaтыcyшылaрдың), 

тaнымдық (oқытy жәнe тәрбиeлey тaлaптaрындa), aльтрyиcтiк (қaтыcyшылaрдың қaжeттiлiктeрiндe), гyмaниcтiк 

(өзiндiк мән мeн бacқa aдaмдaрдың-aдминиcтрaтoрдың, әрiптecтeрдiң, aтa-aнaлaрдың, қaтыcyшылaрдың 

мәндeрiнiң көрiнyлeрiндe). Oрлoв бoйыншa цeнтрaция тәлiмдiлiк ic-әрeкeтiнiң әдici мeн cәттiлiгiн aнықтaйды. 

 Бacқa oтaндық зeрттeyшiлeр, бaғдaрлaрдың мaңыздылығын мoйындaй oтырып, көбiнece caбaқ бeрyдe 

қoлдaнылaтын тәciлдeргe шoғырлaнaды. Н.К.Мaркoв пeн A.Я.Никoнoвaның oйыншa пeдaгoгикaлық cтильдiң 

нeгiзiндe мaзмұнды cипaттaмaлaр (пeдaгoгтың өз eңбeгiнiң прoцeci мeн нәтижeлiгiнe бaғдaры, өзiнiң eңбeгiндeгi 

бaғдaрлық жәнe бaқылayшы-бaғaлayшы кeзeнiн aшy, әдicтeмeлiлiгi мeн импрoвизaциoндылығы), динaмикaлық 

cипaттaмaлaр (икeмдiлiк, тұрaқтылық, бiр нәрceдeн кeлeci нәрceгe көңiл ayыcымдылығы) жәнe нәтижeлiлiк (oқып 

жaтқaндaрдың бiлiмдeрiнiң дeңгeйi мeн oқытyдың дaғдыcы) жaтыр. Aвтoрлaрдың зeрттeyлeрi көрceткeндeй 

пeдaгoгтың индивидyaлды cтилiнiң қaлыптacy прoцeciндe cтильдiң мaзмұнды cипaттaмaлaры өзгeрyi мүмкiн, aл 

динaмикaлық cипaттaмaлaрдың өзгeрyi, яғни эмoциoнaлдылық пeн caнaлылықтың өзaрa өтyi aнықтaлғaн жoқ.  

 Демек, қaрым-қaтынac - oл тұлғaның өмiрiндeгi нeгiзгi рyхaни, aдaмгeршiлiк, бiлiм қaжeттiлiгiн 

қaнaғaттaндырyғa бaғыттaлaды. Ocындaй қaжeттiлiктeрдi өтeyгe қaрым -қaтынacтың мәнeрлi бeлгiлeрi мeн 

құрaлдaрын мeңгeрy нeгiзгi мiндeттeрдi aтқaрaды. 
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CЕРІК САТАНОВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ 

 

Қаражан Ш. 

Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

  ХХ ғасыр Ақтөбеге бір өңір ғана емес, бір ұлттың да тақиясына тар келмейтін талантты ұл-қыздарды 

сыйлады. Олар қазақ әдебиетінің шаңырағына бір-бір уық болып қадалып, оның көкжиегін кеңейтіп, топырағын 

құнарландырды. 

  Ғұмыр парағы ертерек үзілген дарынды ақындардың бірі- Серік Сатанов. 

  Сатанов  Серік Әбділдаұлы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Нұра селолық округінде 1956 жылдың 6-

шы тамызында дүниеге келген. Ауылдағы 8-кластық Темірбек Жүргенов атындағы орта мектепте тәлім алып, 

кейіннен Ақтөбе қаласындағы мектеп интернатта білімін жалғастырып, тәмамдайды. Мектеп қабырғасында 

жүргенде тарих, әдебиет сабақтарын ерекше ықыласпен зейін қойып оқып, алғыс хаттарды иеленіп жүреді.  

Алғашқы еңбек жолын алғыр да, зерек Серік Әбділдаұлы ауылдық өзі оқыған мектепте ұстаздық қызмет атқарудан 

бастайды. Зерделі жан зейінін кеңейтіп, білімін жетілдіру барысында 1974 жылы Алматы қаласындағы қазіргі Қаз 

ҰУ-дың журналистика факультетіне оқуға түсіп, білім алады. Киіннен Алматы қаласындағы қазақ радиосында, 

«Қазақ әдебиеті» газетінде абройлы еңбек етіп, 1996-2004 жылдары аудандық Ырғыз газеті редакторының 

орынбасары, Ақтөбе қаласы әкімінің баспа хатшысы, Облыстық «Ақтөбе», Ақтөбе қалалық «Қала тынысы» 

газетінің тілшісі қызметтерін атқарады.  

  Ол қандай қызметтер атқарса да темірдей табандылығы мен еңбекке деген сүйіспеншілігінің арқасында 

шығармашылық шыңынан көріне білді. Қысқа ғана ғұмыр кешсе де ел аузында қаларлықтай еңбек етті. Көзі 

тірісінде шағын ғана «Күміс көкжиет» атты өлеңдер жинағы басылып шыққан болатын, алайда ақын өзінің кейінгі 

өлеңдерін топтастырып, жүйелеп бастыруды мақсат тұтқанымен, ол мақсаты кейінгі ұрпақ еншісінде қалды. 

 Ақын шығармашылығында туған жер, ел, Отан, махаббат, адамдық, өмір мен өлім, уақыт, табиғат сыры 

мен көңіл толқындары турасында сөз болады. Елге, жерге деген сағынышын ақын өлеңмен өрнектеп, жан сарайын 

жұбататын перзенттік махаббатын жолдаған. Ақын өзінің «Сағыныш сырлары» атты өлеңінде: 

Күнде сәлем күтемін Нұра жақтан, 

Өзендері оркестр құлап аққан 

Менің де бал әуенім жүрген болар  

Торғайдың жыр жүрегін мың оятқан, – 

деп туған жеріне деген сүйіспеншілігі мен сағынышын жырға қосады. Ал «Туған жерге» атты арнау өлеңінде, 

тарихқа көз салып, ел шежіресімен тілдеседі. 

Киелі жер,өскен ел, туған мекен, 

Бар ғаламат, бар қызық тұлғаңда екен. 

Ата-бабам өзіңде тұлпар мінген, 

Тұлпарлардың дүбірін тыңдап өтем. 

  

Ғашық көзбен қараймын биігіңе, 

Пәк көңілдің – періште киігіне 

Шежірелі домбыра даласың ғой 

Күйден емін табатын күйігіне 

  

Далаңдағы дауылдай тентек едім, 

Өр мінезбен өзіңе еркеледім  

Тарихыңмен тілдесіп тұрмын, міне, 

Соққан жел-ау, бар сырды шерте бергін. 

Туған жермен тілдесіп қана қоймай қазақы болмыспен, ұлттық рухты бейнелейді. Қазақ қана күйігінің 

емін күйден тауып, табиғат тылсымына бойлай білген. Ақын өз өлеңі арқылы осыны аңғартқандай.  

Ақын өмірдің ақ, қарасы мен аумалы-төкпелі кезеңіне жырымен төтеп бере білген жан. Серік аға отты 

жырларымен жаныңды күйдіріп, улы тілімен шығып алады. Соны теңеулерімен жыр тізгінін ағытады. 

  ... өмір деген ғұлама, шежіре шал, 

 Ақыл айтып қояды қателессем, - деп өмірге жан бітіре суреттейді. 

 Күзеткен ақ пен қара шекарасын, 

 Бақылап өмір, өлім екі арасын. 

 Жүрегім жайратқыш қой 

 сезген болар 

 Аспанның ағып түскен шоқ жарасын. 

  

 Жылады әлде жүрек қызғаныштан, 

 Жолында қуаныштың құрақ ұшқан 

 Азғантай кейде бақыт мойын бұрса, 

 Жүгіріп менен бұрын қол алысқан. 
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Кеудедегі жұдырықтай жүректің тірішілік иесімен теке тіресе тірлік кешуін суреттеуде ақын, өзіндік 

бояумен нақышын келтіре бейнелей отырып жандандыра түседі. Ақын өз шығармашылығында көптеген кездесе 

қоймайтын, қайталанбас теңеулер мен эпитетті қолдана білген. Табиғат сырын шертуде де сыршыл әлемге бойлай 

біледі. Құдіретті күштің иесі іспетті, жансызға жан бітіріп, тіршілікті түрлендіре түседі. Ақын ойлы дүниенің 

дүлдүлі, дарабозы. Кең дүние төсіне қырағылықпен етене еніп, жырымен кесте өрнектей білді. Ақын 

өлеңдеріндегі: «найзағай берген от қалам», «шыңылдап кетті-ау тау төсі», «жаным күшті жердегі жарылыстан», 

«өлкесінде өлеңнің ұлы майдан», «табиғат тал бесігі құндақталған», «күлкілерін күз алған қайыңды да, қуаныштан 

қоямын жасауратып», «шатырлап аспан – кеуде, соғып өтті – ау, апат күш найзағайдың қуатындай», «тұйғын 

жүрек тіршілікке сыр аштыма», «жүрегіңде тұрған шығар тұтанып, көздерімнің оттарына шарпылып», «әдептілік 

заңының бұзып бәрін, тамшыларды кескілеп бұзық қаным», шашыңда жүр шашылып қара орманым», «жаным – 

дүние аспан боп ашылардай» секілді соны сипаттаулар шығармалылығының өзіндік өрнегі. Ақын өлеңдері қанық 

та, айқын бояуымен, өзгеше өрімдерімен, сан құбылған сөз сиқырымен ерекшеленіп тұрады.  

Ақын өлеңдерінде бір ойды, мағынаны, сөзді қуатты, көркем жеткізуде аллитерацияны да шеберлікпен 

қолдана білген.  

Жүрегімнің бір күні тоқтары анық, 

Жүргенімде осылай отқа оранып. 

Жақсылықты мұра ғып қалдырамын, 

Жамандықтар қалсыншы ноқталанып. 

  

Тежей алмай жүрмін – ау сезімімді, 

Талқан қылып барады төзімімді. 

Тіршіліктің шуынан сіңіремін, 

Табиғатым туғызған өз үнімді.  

 Ақын жырларында өмір өрнектерін бейнелеумен қатар адамдықты да, адалдықта да жырына арқау ете білген. 

Өмір мен өлімнің арасындағы, уақыт атты меженің шырмауын үзуді мақсат тұтқан. 

Өлім деген – мәңгі ұйқы бар, 

Сондықтан. 

Өмір үшін кірпік ілмей өтермін, – 

деп тіршілікте өмір үшін күресіп, жан сарайын ақтарып, жырымен қанат қаққан жан. 

Иә, ақын ағамыз өлшеусіз өмір кешіп, жыр тағынын ағытып, көгінде самғауды мақсат етіп, уақытты 

жеңсем деген ниетіне жету жолында құрбан болды. Өзі жырлаған «Жүрекпен сырласу», «Жүрек сөзі», 

«Жүректерге үңілемін», «Жүрекке жасалған операция», «Жүрек жыры» секілді өлеңдеріне арқау болған барша 

тіршілік көзі жүрек сырқатынан қазақ тапқан болатын.  
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«АЛАШ ИДЕЯСЫ-МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ» 

 

Аманкелді Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік Мемлекеттік Университеті 

«Азаттық таңы атты. Тілекке құдай жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бүгін теңелдік. Қам көңілде қаяудай 

арман қалған жоқ. Неше ғасырдан бері жұрттың бәрін қорлықта, құлдықта ұстаған жауыз үкімет, өзгеге қазған оры 

өзіне шағын көр болып, қайтпас қара сапарға кетті... Енді бүгін теңеліп, түсімізде көрмеген жақсылықты өңімізде 

көріп, төбеміз көкке жетіп отыр. Бұл күнге жеткізген құдайға мың шүкір!...» [1]. 

Патшалы үкіметтің ауыр езгісінің зардабын тартып, қиыншылықтан көз ашпай келген қара халықтың бұл 

«егеменді ел боламыз» деген асқақ арманына қол жеткізгенін сүйіншілеген хабарындай еді. «...Ескі үкіметті 

қуаттаушы жауыз ниетті жансыздар жоқ емес. Олар халық арасына, әскер арасына сөз жүргізіп, азғыру ықтималы 

бар. Сондайлардың сөзіне алданып, өмір бойы естен  кетпес өкінішке ұшыраудан сақтаныңдар ..»  [1]  - деп біліп 

айтса керек, Патшалы үкімет құлап, Алаш Ордасын құрғаннан кейін де бұл елге төнген қауіп сейіле 

қоймағандығын көреміз. Десе де, Алаш қайраткерлері мойыған жоқ. Өз алдарына нақты идея жасақтап,  б ір ізді 

бағдарламамен жүрмекке бел буды... « Ел болу үшін Қазаққа не керек?» деген сұраққа  аталарымыз партия 

бағдарламасында ең өзекті деп таныған мына мәселелерді: Тәуелсіздік,  Жер, Оқу -ағарту,  Дін мәселесі,  Әйел 

теңсіздігі мәселесін,  т.б. ту етіп көтерді .  

Азан шақырылып, Алаш Орда деп мемлекет атын қойғаннан кейінгі кезекті мәселе бұл Тәуелсіз мемлекет 

екенімізді танытудың ең басты айғағы – картадағы территориямызды белгілеу керек болды. Бұл жұмысқа 
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Алашорданың тұңғыш перзиденті атанған Әлихан Бөкейханов  Әлімхан Ермековты құп көріп, 1920 жылы  17 

тамызда Лениннің төрағалығымен өткен съезге аттандырады. Сол күні қазіргі Қазақстан Республикасының 

территориясы «Алашорда Автономиясы»   атанып, карта бедеріне нақты бекітіледі.  

Әдебиеттанушы ғалым, алаштанушы  А.Ісмақова  өз еңбегінде Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлері 

қазақ ғылымынын дамыту, жалпы оқу-ағарту жолында қандай қызмет атқарғандығы жөнінде былай деп 

баяндайды: « ХХ ғасырдың басындағы Алаш үкіметі, «Қазақ» газетінің интеллектуалдық орталығының басында 

Мәскеудегі Әлихан Бөкейханов болған. Алаш әдебиеттануы ғылымының басында да тұрған Ә.Бөкейханов. Сол 

кездегі Ресей, Еуропада ғылыми еңбектері жарияланып тұрған Ә.Бөкейханов хат арқылы замандастарына нақты 

ғылыми тапсырмалар беріп отырған. Жүсіпбек Аймауытұлына: «Сен «Ақбілек» пен «Қартқожаны» жаздың. Енді 

ауылдың қара баласына түсінікті етіп «Психология» оқулығын жаз»,  -  дейді. Мағжанға айтады: « Сен «Бесік 

жырынан» бастап сезім толғауын жазып келесің. Қазақта оқушы мен ұстазға арналған оқулық әлі жоқ. 

«Педагогика» оқулығын сен жазсаң».  1922-1923 жылдары қазақ тіліндегі тұңғыш арнайы оқу құралдары 

«Психология» мен «Педагогика» осылай дүниеге келген. Осы жылдары қазақтарға орыс тілін оқыту үшін орыс 

букварін Мұхар Әуезов жазып шығарды. Ахмет Байтұрсыновқа: «Иә, бізде шағатай тілі бар, сен оны ХХ ғасырдың  

басына сай әліппе жасап шығар», - деген пікірін білдіреді. 19 жасар Қаныш Сәтбаев математика оқулығын жазған. 

Қолжазба түрінде қалған бұл кітап тек тәуелсіздік кезінде 2009 жылы жарық көрді. «Қазақ ұлтының ғылымы 

қашан басталды? Әлемдік ғылымға қазақ ғалымдары несімен таныла алады?» . Осы сауалдарға жауап іздесек,  бұл 

істің басында Алаш ғалымдары тұрады. Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М.Дулатұлының қазақ тарихы, әдебиеті, 

қазақ тілі, қазақ  ғыллымына қосқан үлестері күні бүгін ғылының осы салалары бойынша әлі реттелген емес.»[2]. 

«Қазақ» газеті бетінде: «Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман... 

Жалғыз сүйеніш, үміт – оқуда» - деп, Міржақып  Дулатұлы білімнің адамзат үшін қаншалықты маңызды екендігін 

түсіндіріп, надандықтан құтылудың жалғыз амалы оқудан үміт ететіндігін айтумен болған. [3] 

1906 жылы жазған «Қазақ халқына діни бір уағыз» атты өлеңінде  әрбір болыста бір медресе және бір 

мешіт болсын, олардың бірі мұсылманша дін оқытқанда, екіншісі орысша ғылыми пәндерді оқытатын болсын 

деген ұсыныс айтқан. Арада алты-жеті жыл уақыт өткенде, осы мәселеге қайта оралып, екі бағыттағы оқудың 

арасында сыңаржақтық пайда болғанын жазады. Орысша оқығандар ел өмірінен қол үзіп, халықтың мүддесінен 

алыс кеткенін, ал мұсылманша оқыған шәкірттердің  білім дәрежесі төмен болуы мүмкін екендігін айта келіп, 

«Шәкірттер жайынан» атты мақаласында осы қайшылықтарға жол бермеу, молда мен мұғалім әрқайсысы өз ісіне 

мұқият болу мәселесін көтереді: «Шәкірттер халыққа пайдалы һәм өздерінің еңбегі арзитын іске кірісудің мезгілі 

жетті. Шариғат айтудың орнына, оқудан босағанда ауыл кісілерін жинап, пайдалы кітаптар, газеттер оқып 

түсіндірсе, әрі балаларды, әрі үлкендерді үйреткен есеп болады. Білімді жұрттардың мұғалімдері осылай істейді. 

Сондықтан халыққа ең пайдалы адамдар мұғалімдер болады» [4]. Бұл орайда біз алаш қайраткерлерінің тек бір 

жақты ауып кетпей, керісінше, таразының басын тең ұстап, дін мен білімді қатар алып жүруді меңгерткісі келгенін 

аңғарамыз. Расымен бұл біздің уақытымыздың да өзекті мәселесі болып қала бермек. Көрегенділікпен болашаққа 

көз салған Алаш қайраткерлеріне сүйсінбеске шара жоқ. 

Бізді «мемлекет» деп тану үшін қуатты елдің мойындауы, тануы керек болды. Сол сәтте ақтар мен 

қызылдар көтерілісінде кеңес одағы өзіне серіктес іздеп, Алаш қайраткерлерімен келісімге келмек болады. Кеңес 

одағының атынан Йосиф Сталиннің өзі, Алаш үкіметінен Халел Ғаббасовпен телефон арқылы тоғыз сағаттық 

тілдесу нәтижесінде 11 бөлімнен тұратын келісім жасақтайды. Артынша екі жақ бір–біріне бірін–бірі қағаз жүзінде 

мойындау хатын жібермекке уәделескен. Алайда, Алаш Орданың мойындауына қол жеткізген Кеңес үкіметі өз 

сөздерінен тайқып, қиянаттық жасайды. Дәл солай,  өздерін мойындатқан Кеңес Одағы ендігі жерде қазаққа 

бөлініп, өз алдына мемлекет болуына тосқауыл болатынын ашықтан ашық танытқандай еді. 1920-1930 жылдар 

аралығындағы қолдан жасалынған ашаршылық... (аштықтан қырылған 4,5 млн қазақ)... Алаш автономиясының 

құлауы..1937-1938жылдар аралығындағы саяси қуғын-сүргінге ұшыраған талай қазақ  ( сотталғандар саны 118 000, 

атылғандар саны 25 000)... ядролық сынақ алаңы... тағысын тағы... Бұның бәрі ел болып, еңсемізді көтеруге 

келгенде, әрине, үлкен кедергі болды. Сүттің ең тәттісі қаймағын қалқып алғандай қылып, талай қазақ жақсысын 

халық жауы атандырып, қырып жойғанына қарап, расында, кеңес үкіметі қазақтан қорыққан ба дерсіз.  Сақтануға 

асыққандай небәрі екі жыл ішінде 25 мың адамның көзін жойғаны... 

Сонда да қазақ мойымады. Еңсесін тіктеп, алға беттеді. «....Ұйымдасып, жаңа үкіметтің күшеюіне қызмет 

қылалық. Кешікпей ашылатын ушредительное собраниеде һәм Государственни Думада бәйгеге қосылып, жүлде 

алып, халқымыздың бақ-берекесіне жол ашалық!»  [1] Сол тұста осы бір сөзді қазақ өзіне тұмар ғып таққандай, 

білек сыбанып, қайта ел болуға, Алаш қайраткерлерінің жете алмай кеткен арман-мақсатына жету үшін, жығылған 

жерінен қайта тұрып алға басты. Бәйгеге қосылып,  оза шауып, халықтың бақ – берекесі, тыныштығы үшін аянбай 

тер төккен азаматтарымыздың еңбегі ақталды десек артық емес. Бүгінде сол еңбектің нәтижесінде біз – Тәуелсіз 

елдің білім мен ғылымға құштар, әр ізін нық басып, өзіне сенімді сөйлей білетін, келешекке үміті зор, ел 

болашағын сеніммен арта алатын кемеңгер елдің ұрпағымыз деп сеніммен әрі мақтанышпен жауап береміз.  
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«ҮШ АНЫҚ» ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЕҢБЕГІНДЕГІ АР-ОЖДАН МӘСЕЛЕСІ 

 

Базарбаева М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 Шәкәрім Құдайбердіұлының «Үш анық» атты философиялық ғажап туындысы «Адам ақиқатты бас көзімен 

көрмейді, ақыл көзімен көреді...» деген сөйлеммен басталады.Біз айналамыздағы заттарды яки құбылысты көре 

алатын болсақ, демек бұл біздің бас көзіміз.Ал «ақыл көзі» дегеніміз ше? «Ақыл көзі»-біздің көкірек көзіміз.Яғни, 

бізге әр нәрсенің ақиқатын боямасыз көрсетіп беруші.Қазақта жиі айтылатын «көкірегі ояу,көзі ашық» дегенге 

саяды.Сонымен, Шәкәрім айшықтап берген анықтар,яғни «Үш анық» дегеніміз не? Енді соған ой  жүгіртейік. 

Жалпыадамзатты жаратушы бір күш бар-ол бірінші анық дейді.Рух өлмейді, жан мәңгілік- бұл екінші 

анық.Ал, Шәкәрім іздеп, сан жылдарды сарп етіп,іздегені не нәрсе? Іздегені,тапқаны үшінші анығы–ар-ождан деп, 

оны білімнен де, ғылымнан да, бәрінен де жоғары қояды.Шәкәрімнің айтуы бойынша, ұждан дегеніміз-ынсап, 

мейірім, әділет.Шәкәрім ұждан, яғни ар туралы пікірін: «ұждан-жан тілегі» деген ұғыммен түсіндіреді.Адамдағы 

ынсап, әділет, мейірім – үшеуін қосып айтқанда, мұсылманша ұждан деген  ұғым туатындығын айтады,сөйтеді де: 

«адамшылық арым соны істеуді ұнатады» деген «ұжданың солай қылғанды ұнатады» дегендік болып шығады» 

дейді.Демек ұждан мен ар тең түсінік. Ақынның айтып отырған ынсап, әділет, мейіріміне жеке-жеке тоқталып 

өтейік.Ынсап-сүрген өміріңе, қолда барға шүкіршілік.Әділет-келісушілік, тепе-теңдік деген сөз.Мейірім-адам 

бойындағы ең ұлы құндылық. 

Ақынның «Үш анықтағы» ойлары өлеңдерінде де көрініс тауып отырады. 

«Талап пен ақыл» деген өлеңінде ақын: 

                                    Ынсап, ұят, ар, рақым, сабыр, сақтық 

                                    Талапқа алты түрлі ноқта тақтық. 

                                    Алтауының ішінде ынсап әділ, 

                                    Өзгесінің тізгінін соған ұстаттық,[2]– деп жазады. 

Бұл өлеңінде ұлы ақын Абайдың адам болып қалу үшін ұсынған бес қағидасын Шәкәрім сегізге 

жеткізеді.Ақын адамға тән жақсы қасиеттердің бәрін ақыл мен талаптың аясына сыйғызуға тырысады.  

                                   Адаспайсың ақылды арлыға ерсең, 

                                   Жолай көрме жылмайы сопы көрсең. 

                                   Тапқыр, адал, ақ ниет адамдардың, 

                                   Алданбайсың артынан ере берсең,[2] – дейді ақы өзінің «Жасымнан жетік білдім түрік 

тілін» атты өлеңінде. 

«Ашу мен ынсап» өлеңінде ақын «ар» сөзін бірнеше рет қайталаған. 

                                    Көп наданнан жасқанып, 

                                    Сорлың елге бас ұрған. 

                                    Рахым, Ұят, Арының, 

                                    Бетін топырақ жасырған.[2] 

«Жастарға» деген өлеңінде жастарды арсыздықтан, арамдықтан, ғайбатталықтан өтіріктен бой тасалауға 

шақырады. 

Жарасымды мінезді жатқа алалық, 

Жанға қас жамандықтан сақтаналық! 

Арсыз, ғайбат, өтірік, ынсапсыздық, 

Бұлардан бой тасалап ақталалық![2] 

Шәкәрім: «таза дене, толық мінез ой істерін керек қылады, соның қатты бір керегі - ұждан. Оны адам осы 

өмірі үшін ғана керек қылмайды, соңғы өмір үшін де керек қылады. Атым қалсын, мені жақсы көрсін, пәленше 

сондай таза деген үшін емес. ...Ұжданның жан тілегі екеніне нанған адам өмірде істеген қиянатына қатты өкініп, 

күйіп, істеген жақсылығына қуанып өлсе керек. Олай нанбай, ұжданды құр ғана көрініс үшін адамдыққа  лайық деп 

ұғатын кісіге жақсылық пен қиянаттың көп айырмасы болмаса керек. Оған бүгінгі өмірдің айла -әдісін тапса 

болғаны. ...Ұждан - өмірге бірдей керек таяныш. Бұған нана алмаған адамның жүрегін ешбір ғылым, өнер, ешбір 

заң-жол тазарта алмайды» дейді. 

    А.Тоқсамбаева: «Ар - адамгершілік сана, этика-философиялық категория. Адамгершілік қазақ халқында 

адам бойындағы жақсы қасиеттердің жиынтық мағынасын білдіретін ұғым -өлшем болса, Ар оның шығу тегі, бұлақ 

бастауы. Арды адам бойындағы жақсы қисиеттердің өлшемі, адамгершілік санасы деуге негіз бар», - дейді.[3]Ар - 

адамдық сананың негізі деп: «ар түзер адамның адамдық санасын» деген өлең жолдарымен  Шәкәрім «Бостандық 

таңы атты» өлеңінде  айтқан. 

                           Ар түзер адамның адамдық санасын, 
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                           Ақ жеңіп шығады арамның қарасын. 

                           Адал еңбек, ақ жүрек берер шешіп, 

                           Таза ақыл қосылса, әлемнің таласын.[2] 

Мырзагелді Кемелұлы ақынның «Үш анық» атты туындысындағы ар мәселесін  былайша тұжырымдайды: 

«Шәкәрім ар түзейтін жағында.Ол «ар білімін» жақтайды.Соның аты озғанын қалайды.Ол «таза ақыл, «ақ жүрек» 

дегені жай бір қысыр кеңес емес, адамгершілік философиясынан тарайды.Ізгілік, әділеттілік бар істе басты болуға 

керек. «Мылтық билеп тұрғанда, әділет жоқ» деген құнарлы пікірге келеді. «Жиырмасыншы ғасырдың адамынан, 

анық таза бір елді көрмей өттім» дейтіні де сондықтан.»[4]  

Шәкәрім «Үш анықта» «тіршілік туралы адам арасында көптен бері айтылып келе жатқан екі түрлі жол бар. 

Бірі, дене өлсе де, жан жоғалмайды, өлгеннен соң да бұл тіршілікке тіпті ұқсамайтын, бір түрлі өмір бар дейді. 

Сондықтан жалғыз ғана дүние тіршілігінің қамын ойламай, сол соңғы өмірде жақсы болудың қамын қылу керек 

дейді. Мұны ақырет- өлгеннен соңғы өмір жолы дейді. Енді бірі, бұл әлемдегі барлық нәрсенің бәрі өздігінен 

жаралып жатыр, оны былай қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан жоқ дейді. Менің 

ойымша, осы екі жолдың қайсысы анық екенін табу-ақылы сау адамға қатты міндет. Неге десең адамды түпкілікті 

бақытқа жеткізбек болсақ, біліп жаратушы ие бар, өлген соң да бір түрлі өмір бар деген жолдың шын, өтірігін 

білуіміз керек», –деп аталмыш трактатын жазуының негізгі мақсатын көрсетеді.Ал адамшылықты ең басты белгісі 

ретінде атаған ар ілімінің мақсаты қандай? Шәкәрімнің ар ілімінің мақсаты-ішкі тазалық арқылы халықты тануға 

жол ашу.Сондықтан Шәкәрімнің ілімі барлық адамзатқа бағытталған дейміз. 

Қазіргі таңда шыны керек, қоғамда ар,ұят,иман деген құндылықтар азайып бара жатыр. Ақша үшін 

тыржалаңаш шешінген қыздар, қазақтың ұлттық киімін қорлаған өзіміздің қаракөз қыздар мен бөріктілер, хайп 

іздеген өнер өкілдері- сайт пен әлеуметтік желінің басты тақырыбына айналды.Бұндай ұнамсыз көріністердің 

себебі-жүректерде ұят сезімінің азаюы немесе мүлде жоғалуы,ар-ождан алдындағы жауапсыздық болса 

керек.Бүгінде жастар неге жиі ажырасады? Қыздардың жеңіл жүріске түсуіне кім кінәлі? Көкек аналарға қалай 

тосқауыл қоямыз? Қоғамда неге ақсаусақ жігіттер көбейіп кетті?  Иә, «Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» 

деген халық даналығының дәлдігі мен шындығына тағы да көз жеткізіп отырмыз.Бұл түйткілді мәселелердің 

шешімі Шәкәрімнің ар іліміне келіп тіреледі. «Жанның екі өмірде де азығы: ұждан-совесть деумен ешкім де еш 

нәрседен кемдік көрмейді.Тіпті, бұл жоғарылаудың ең зор жәрдемі» дейді Шәкәрім.Яғни бұл өмірде ар -ожданын 

сақтаған адам, жамандық атaулыдан ада болады, ішкі рухани әлемін кірлетпейді,жүрегі қараймайды.Ал о дүниеде 

Алланың мейіріміне бөленеді,мол сауапқа ие болады. «Нұр» сүресінің 19-аятында Алла Тағала: «Иман 

келтіргендердің арасында жамандықтың, ұятсыздықтың таралуын қалағандар мен ұнатқандар үшін дүниеде де, 

ақиретте де қайғылы азап» бар деген. 

Адамның өзіне жасаған ең үлкен рухани қылмысы-арын сату, арсыздыққа салыну.Мұндайларға  Шәкәрім 

атамыз: 

«Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан, 

Анық төмен болмай ма хайуаннан? 

Ынсап, рақым, ар, ұят табылмаса, 

Өлген артық дүниені былғағаннан», деп теріс батасын берген. 

 

     Қорыта айтқанда,Шәкәрім жаратушы анық, жан өлген соң біртүрлі тіршілік болатыны анық, екі өмірге де 

керек азық ұждан анық деп санаған.Шәкәрімнің ар біліміне байланысты идеясы «өлген жан өміріне нана алмай 

ұждан, жанға екі өмірге де бірдей керек таяныш екеніне нана алмаған кісінің жүрегін ешбір ғылым,өнер,ешбір 

жол,заң тазарта алмайды» – деген ойында жатыр.Расында адамның жүрегін тазартуда өнер, ғылым дегендерің 

дәрменсіз,оған ар білімі арқылы ғана қол жеткіземіз. 
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№ 2 Секция 

«ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 

 

Секция № 2 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯ МАМАНДЫҚТАРЫ БОЙЫНША  ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДЫ 

ДАМЫТУ ҮШІН CHEMWINDOW БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ  

 

Айкенова Н.Е., Карасаева Ш.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі кезде еліміздің барлық жоғары оқу орындары компьютерлік құралдармен толығымен жабдықталған. 

Осыған орай, химияны оқытуда компьютерлерді қолданудың мақсаты –жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылар 

үшін химия бойынша пәндерді оқытуда химиялық ұғымдар мен түсініктерді қалыптастыруды, молекулалар мен 

атомдардың құрылыс ерекшеліктерін және олардың физика-химиялық қасиеттерін түсіндіруді компьютерлік 

бағдарламалар көмегімен ұтымды түрде жүзеге асыру негізін салу болып табылады. Осыған орай, ұсынылып 

отырған компьютерлік модельдеу бағдарламасымен жұмыс жасау жолдарының студенттер мен оқытушылар үшін 

де болашақта көмегі зор болмақ.  

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында студенттердің ақпараттық сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін 

және ақпараттық құзырлығы сияқты қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне 

айналып отыр. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жеке тұлғаның құзыреттілігін дамыту құралы. 

Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып студенттің өзіне керекті м әліметті өзі іздеп табуына 

үйретіп, олардың өз оқу траекторияларын өзінің таңдай білуі есептеледі. Менің ойымша, ақпараттық-білім беру 

ортасын жобалаудағы басты мақсат студенттің өздігінен оқуға талаптандыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету болып 

саналады.  

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай:  

1. Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер 

көлемін ұлғайтады.  

2. Білімге бір – бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге 

болады.  

3. Оқытудың жүйесінің көп денгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуы мен оқу сапасын арттырады.  

4. Студент  өз бетінше немесе өзге студенттермен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады.  

5. Студенттің танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады. 

Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол студенттерді даралай оқытуда жаңа 

информацияларды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тесттік бақылауға арналған программалық 

құрал. Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, үлкен табыстарға жетуге болады. Электронды 

оқулықтарды пайдалану барысында студент екі жақты білім алады: біріншісі -пәндік білім, екіншісі - 

компьютерлік білім.  

Бірінші кезекте ақпараттық технологиялардың химияны дамытуға қосқан үлесін арттырумен қатар жоғары 

сападығы компьютерлік бағдарламалар мен ақпарат берудің жаңа технологияларының пайда болуымен 

байланысты. Олардың салыстырмалы түрде арзан бағалары мен пайдаланушылардың қолжетімділігі арқасында 

мұндай бағдарламалар әлемдегі химия лабораторияларында және оқу орындарында кең таралған.  

Химиктер арасында компьютерлерді пайдаланудың бірі - химиялық құрылымы бар мәтіндерді дайындауда, 

тест құрастыруда кеңінен қолданылады.  Күнделікті пайдаланып жүрген Microsoft Word, WordPerfect немесе 

WordPro секілді танымал мәтіндік редакторлар жоғары сапалы химиялық құрылымдарды құрудың  құралдарына ие 

емес. Химиялық құрылымдарды құру, оларды басып шығару мақсатында реакция схемаларын құру, форму лаларды 

жазумен қатар кванттық химия бағдарламалары және басқа да салалардағы мәселелерді шешу үшін әртүрлі 

программалық құралдар құрылды. Олардың бірі - ChemWindow сандық бағдарламасы.  Оқу процесінің тиімділігін 

қамтамасыз ету үшін химия және химиялық технология мамандықтары бойынша студенттердің практикалық 

сабақтарына,  дипломдық жұмыстарын орындауда маңызды бағдарлама болып табылады, ол ChemWindow 

қолданбалы цифрлық бағдарламасы болып табылады. 

Қазіргі уақытта химия және химиялық технологиялар саласындағы инженерлер мен мамандар 

университетте ChemWindow бағдарламасының көмегімен өндірістік және ғылыми жұмыстармен айналыса алады. 

Осы мақсатта пәндер барлық математика, бағдарламалау, компьютерлік технология және жаңа ақпараттық 

технологияларды тереңдетіп зерттеуді қамтамасыз ететін барлық инженерлік және химиялық мамандықтардың оқу 

бағдарламаларына енгізілді. 

ChemWindow сандық бағдарламасын пайдалану химия мамандығының студенттерінің жұмысын 

оңтайландыруға, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, сол схеманы немесе реакцияны жүзеге асыруды қайталау 

қажет.   
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ChemWindow  бағарламасының тиімді жақтары.  

-Көзге көрінбейтін химиялық құбылыстарды компьютер арқылы   бейнелеп көрсетуге болады; 

- Заттың ішінде болып жататын химиялық құбылыстарды модельдеп көрсетуге болады; 

 Химиялық құралдарға мұқтаждықты азайтады; 

 Алған білімді тәжірибеде қолдануға үйренеді;  

 Жаңа материалды игеруге уақыт қысқарады; 

 Зерттеушілік қабілеті қалыптасқан тұлға қалыптасады;  

 Оқытушы әр студентпен дербес жеке  жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады; 

Химия сабақтарында компьютерлік  химия білімді жетілдіруге арналған педагогикалық процессті 

күшейтуші құралы қызметін атқаруы керек. ChemWindow дидактикалық мүмкіндіктердің кең спектріне ие 

болғандықтан, оны химия пәнінде барлық типтегі сабақ өткізуде және әртүрлі есептер шығаруда қолдануға 

болады.  
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ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 

Амангелді А.Ж. 

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті  

 

Электрондық оқулықтың (ЭО) құрылымы оқу үрдісін күрделіліктің кез-келген - базалық немесе 

тереңдетілген деңгейінде жүзеге асыруға, сондай – ақ оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу қағидасын 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. ЭО мынадай дидактикалық тапсырмаларды орындауға көмектеседі: химияны 

оқыту құралы ретінде қолдану және өз білімін, сондай-ақ компьютерлік дағдыларды жетілдіру. 

ЭО қолданудың сипаты білім беру мақсаты, оқушылардың жеке ерекшеліктері, компьютерлік дағдылар, 

компьютерлер саны, оқытушының әдістемелік дайындығы және т.б. факторларға байланысты.  

ЭО модульдік принцип бойынша құрастырылады, әр модуль оқу жоспарының тақырыбына сәйкес келеді. 

Бұл құрылым химияны кез-келген қолданыстағы мектеп оқулықтарымен, сондай-ақ келешекте пайда болатын 

басылымдармен бірге де пайдалануға мүмкіндік береді [1, 25-26 б.б.]. 

Әр модуль блоктардан тұрады, әрқайсысының мазмұны оқушыларға осы мәселе бойынша қазіргі заманғы 

идеяларды қалыптастыруға, тренажердің көмегімен өз білімін нығайтуға, жаттығулар мен тапсырмалардың әртүрлі 

түрлерін шешу дағдыларын меңгеруге, оларды автоматтандыруға дейін жеткізуге мүмкіндік бер етін оқу 

материалының бір бөлігі болып табылады. 

Химия пәні мұғалімдері ішкі қайшылықты мәселелермен көп кездеседі: бір жағынан, оқушының қазіргі 

заманғы бағдарламалар шеңберінде білім алуға тиісті ақпарат көлемі көбеюде, ал екінші жағынан, осы пәнді оқу 

үшін оқу жоспарымен бөлінген уақыттың нақты жетіспеушілігі бар. Химия пәні мазмұнының дұрыс меңгерілуі 

көптеген демонстрациялық эксперименттер мен зертханалық жұмыстарды талап етеді, бірақ бұл әрдайым мүмкін 

емес немесе толықтай орындалмайды. Бұдан басқа, жалпы білім беру мектептеріндегі негізгі оқулықтардың 

көрнекіліктер мен оқытуды жүзеге асыру мүмкіндіктері шектеулі, ал қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар өте 

сирек қолданылады. Мүмкін, сол себепті оқушылардың көбі химияны оқып-үйренуден сәтті нәтиже көрсете 

алмайды.  

Меніңше, компьютер мен электрондық оқулық мүмкіндігі химия мұғаліміне қиындықтарды жеңуге 

көмектеседі деп ойлаймын. Бұл электрондық оқулық әртүрлі сабақтарға қолданылуы мүмкін және оқу үдерісінің 

әртүрлі бөліктеріне енгізілуі мүмкін: қабылдауға дайындық, оқушылардың жаңа материалды қабылдау және 

жұмыс істеу жолдары; түсіну, жалпылау, бекіту, алынған білімді қолдану; бақылау, нәтижелерді талдау. Оларды 

түрлі әдістермен қолдануға болады: 

 түсіндірме – иллюстрациялық 

 ішінара іздеу 

 зерттеу. 

 ЭО мақсатқа, материалдың мазмұнына, оқушылардың дайындығына байланысты жеке, сондай -ақ ауызша, 

көрнекі және практикалық түрдегі нақты әдістермен де үйлесімді болуы мүмкін. 

Мұғалімнің сабаққа дайындалуы. Мұғалім сабаққа арналған иллюстрациялық материалдарды 

мультимедиялық объектілердің тізбегі ретінде таңдап ала алады, анықтамалық материалдарды пайдаланады. 

Сабақты жоспарлағанда, мұғалім оқушылардың білімі мен дағдыларын нығайту және жетілдіру, тестілеу және 

емтихан тапсырмаларын орындау, сондай-ақ жеке үй тапсырмаларын орындау үшін интерактивті тапсырмаларды 

қолдану мүмкіндіктерін ескереді [2, 13-15 б.б.]. 

Жаңа материалды меңгеру сабақтары. Мұғалім электрондық оқулықты төмендегі материалдарды 

түсіндіруде пайдалана алады: 

1) тұжырымдамалық аппаратты ұсыну және жария ету, 
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2) тарихи ақпаратты енгізу 

3) оқулық мәтінімен жұмыс істеу, 

4) қосымша материалды ұсыну 

5) анықтамалық материалмен жұмыс істеу  

6) материалдағы фото және бейне иллюстрациялар  

7) кестелер мен үлгілерді көрсету 

8) есептердің жаңа түрімен танысу. 

Мұндай сабақтарда оқушылар материалдарды ой елегінен өткізеді, жазбалар, эскиздер жасайды, бақылайды, 

қорытынды жасайды. 

Тұжырымдамалық аппаратты таныстыру және ашу. Тұжырымдамалық аппараттардың көрсетілуі және 

ашылуы контекстік ортада, терминдер бөлек берілмеген жағдайда, бірақ семантикалық ортада жүзеге асырылуға 

тиіс. Бұл әртүрлі есту, көру, моторлы-тірек (байқаулар, реакция теңдеулерін дәптерге жазу) анализаторлары 

арқылы біріктірілген ақпаратты алуға мүмкіндік беретін дыбыстық бейне бөліктерін көрсету арқылы айтарлықтай 

жеңілдетіледі. Мұндай күрделі қабылдау мұғалімнің сыныппен жұмысының тиімділігін арттырады.  

Тарихи сипаттағы мәліметтерді енгізу. Тарихи сипаттағы мәліметтерді енгізген кезде келесі 

анықтамалықтарды кеңінен қолдануға болады: «Химия тарихындағы маңызды кездер», «Химия тарихы 

бейнелерде», «Тарихи сөздік», «Нобель сыйлығының лауреаттары». Анықтамалық материалдары мектеп 

оқулықтарының бағдарламасынан біршама алшақ және фактілерге, атаулы күндерге, атауларға және құбылыстарға 

қосымша болып табылады, сондай-ақ мұғалімдер мен пәнге қызығушылық танытқан оқушыларға арналған. 

Осылайша, бағдарламаның негізгі деңгейі ғана емес, сондай-ақ әр студенттің жеке өзіне қажетті көлемдегі 

ақпаратты табу және алуға болатын тереңдетілген деңгейі де жүзеге асырылады. 

Оқулық текстісімен жұмыс. Оқулық әр түрлі аудиобейне материалдардан құралған гипертекст болып 

табылады (бейне бөліктері, анимация, статикалық иллюстрациялар т. б.). Ақпараттық кадрлардың мәтіндері басқа 

ақпараттық кадрларды, анықтамалық беттерді және т.б. гиперсілтемелерді қамтиды. Гиперсілтемелерді пайдалана 

отырып, кез-келген анықтамалық ақпаратқа қол жеткізе аламыз, бейне  бөлігін, анимацияны, фотосуретті көре 

аласыз. Электронды оқулықтағы мәтіндік мәліметтері қағаз тасымалдағышты қолданбауға және барлық 

жұмыстарды компьютерде орындауға мүмкіндік береді. Экраннан мәтінді оқу оқушының күш -жігерін көп қажет 

еткенімен, бұл әдістің артықшылығы қажет болған жағдайда, қосымша иллюстрациялық материалды алу үшін 

және оқушылар арасында қызығушылық тудыратын білім беру үдерісін ұйымдастырудың нысаны ретінде 

негізделуі мүмкін. 

Қосымша материалдарды ұсыну. Қосымша материалдар негізгі, сондай-ақ тереңдетілген курстарда да 

ұсынылады. Ол әр түрлі сипаттағы анықтамалық материалдар (кестелер, анықтамалықтар, фотосуреттер, бейне 

бөліктері, моделдер, суреттер) түрінде  болады және оқушының қызығушылығы, бейімділігі және қабілетіне 

байланысты қолданылады.   

Көрнекі сипаттағы барлық қосымша материал қажетті ақпаратты оқып қана қоймай, нақты байқауға қол 

жетімсіз құбылыстар мен объектілерді көруге мүмкіндік береді. Оны оқу жоспарының сәйкес тақырыптарын 

оқыған кезде қолдануға болады [3, 32-33 б.б.]. 

Электрондық оқулықтарды қолданудың төмендегідей артықшылықтары дәлелденген: 

- оқушылардың оқу пәніне қызығушылығы артады;  

- білім сапасы артады; 

- оқушылардың тек логикалық ойлауының дамуы ғана емес, сонымен қатар сыныпта оқыған 

материалдармен рефлексиялық әрекеттер деңгейі де едәуір артқан;  

- сыныпта компьютерді пайдалану сыныптағы эмоционалды қарым -қатынасты жоғарылатады. 
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КОНЦЕПЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Садретдинова Т.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова,  

 

В XX веке, в 60-х годах, в образовательном процессе начинают применять элементы, сложившиеся в 

концепцию, которая только на рубеже веков будет обозначена термином «смешанное обучение». Термин “blended 
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learning” (дословно «смешанное образование», «комбинированное обучение») был впервые предложен в 1999 году 

в пресс-релизе американского центра интерактивного обучения Interactive Learning Cente r. Затем появились 

исследования Эстер Воджики (Esther Wo cicki) – американской журналистки и преподавателя, которая изучала 

взаимодействие между технологиями и образованием в США [1]. Четкая дефиниция термина появилась в 2006 

году в книге авторов К.Д. Бонка (Curtis J. Bonk) и его коллеги Ч.Р. Грэхема (Charles R. Graham), уточнивших, что 

смешанное обучение подразумевает некое соединение образования «лицом к лицу» и при помощи компьютера [2].  

Но и на сегодняшний день в образовании существуют различные трактовки определения смешанного 

обучения. 

Н.В. Любомирская анализируя опят внедрения смешанного обучения в России и за рубежом, рассматривает 

смешанное обучение как «технологию организации образовательного процесса, в основе которого лежит 

концепция объединения «классно-урочной системы» и электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами» [3]. Действительно, 

на занятиях с применением технологии смешанного обучения одними из главных составляющих являются 

электронные средства и возможности информационных технологий. При этом и возможности интернета как 

средства электронной коммуникации активно применяются в учебном процессе. Такой подход в обучении 

позволяет учитывать на занятиях индивидуальные способности студента, рассматривая его как равноправного 

участника процесса обучения. Огромную роль в успешности такого занятия играет и правильный отбор материала. 

Следовательно, смешанное обучение – это образование, направленное на взаимодействие различных форм работы 

с учетом оптимизации и индивидуализации образовательного процесса. 

 По словам Н.В. Беловой и Е.В. Рублёвой: «…на современном этапе в образовании смешанное обучение 

предпочтительнее понимать, как фундаментальное переустройство учебных моделей в целом, определяющее 

изменение в организации учебного процесса, деятельности администрации учебного заведения, педагогов и самих 

учащихся» [4]. 

 Нельзя не согласиться и с мнением Н.В. Андреевой, автором программы «Смешанное обучение как 

технология индивидуализации в общем образовании» Факультета повышения квалификации МГППУ, которая 

определяет смешанное обучение как «образовательную модель, сочетающую преимущества формальной системы 

и онлайн-обучения» [5]. Несомненно, смешанное обучение полностью не вытесняет учителя с традиционными 

классными занятиями. Однако существенно меняются позиции учителя и ученика в образовательном 

пространстве. Учитель выступает координатором учебной деятельности, ориентируя учеников в информационном 

пространстве. Педагог не транслирует знания, а интерактивно взаимодействует с учащимися. Информационные 

технологии, в свою очередь, расширяют возможности педагога, давая возможность творчески и интер есно 

подходить к организации занятия.  

Верно и утверждение М.С. Никитиной, которая рассматривает смешанное обучение как процесс, 

предполагающий создание комфортной образовательной информационной среды, системы коммуникаций, 

представляющих всю необходимую учебную информацию. Информационная среда современного вуза при этом 

выступает как синтез традиционных, электронных и информационно -коммуникативных технологий [6]. У 

студентов, при смешанном обучении, появляется возможность не только просмотреть необходимый материал в 

режиме онлайн, но и пройти тестирования, проверить свои знания по предмету, ознакомиться с дополнительными 

источниками, которые точно соответствуют пройденным темам. Уменьшается количество классных занятий, так 

как часть занятий проводится онлайн (в форуме, чате или в виртуальной классной комнате); увеличивается объем 

материала для самостоятельного изучения. Общение с другими учащимися и с преподавателем становится 

возможным не только в аудитории, но и по электронной почте. Преподаватель, указывая точные даты приема 

выполненных заданий, дисциплинирует учащихся, заставляя их ежедневно осуществлять самоконтроль. Таким 

образом, информационная среда при смешанном обучении способствует развитию самостоятельности учащихся в 

обучении и даёт возможность активизировать внимание на трудном в усвоении материале. 

Акцентируют внимание на преимуществе использования в смешанном обучении интерактивного 

электронного обучения и сотрудники института электронного обучения С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева. 

Учёные рассматривают смешанное обучение как перспективную систему обучения, совмещающую традиционное 

и электронное обучение, что способствует уменьшению аудиторных занятий. При этом аудиторные занятия, 

оценивание не сокращается, а переносится в электронную среду видов  учебной деятельности. Высокая 

интерактивность способствует постоянной вовлеченности учащихся с учётом их предпочтений и прозрачности 

контроля процесса обучения. Однако абсолютизация электронных методов обучения ведёт к неэффективности 

преподавания в современной школе.  

Таким образом, смешанное обучение – это образовательная модель, которая основывается на использовании 

в традиционной методике возможностей интернет ресурсов и электронных средств обучения с учетом уровня 

ИКТ-подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся. Такой подход преподавания мотивирует 

студентов к обучению, способствуя повышению успеваемости и уровня освоения и запоминания материала. При 

этом изменяется структура смешанного обучения и временное соотношение очного и электронного изучения 

учебного материала.  
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 

Черниязова Н.А. 

Ақтөбе қаласының №40 орта мектебі 

 

Біз қазір «білім-ғылым-инновация» атты үштік үстемдік құратын постиндустриалдық әлемге қарай 

бағытталған қоғамда өмір сүрудеміз. БҰҰ құрамындағы Халықаралық ұйымдар, Еуропаның көшбасшылары, 

танымал экономистер мен саясаткерлер қазірдің өзінде Үшінші индустриалдық төңкеріс концепциясын ресми 

түрде қабылдады. Осыған байланысты, елімізде бiлiм жүйесiн жаңғыртудың жаңа алты бағытына ерекше көңіл 

бөлінуде. Қазіргі кезеңде жалпы білім беретін орта мектептердегі оқу-тәрбие үрдісінде әлеуметтік сұраныс 

технология деңгейінің жетістігін талап етеді. Педагогикалық технология - педагогикалық теорияға, әдістемелікке, 

мұғалімнің оқыту қызметін жоспарлауға негізделеді. 

Қазіргі кезде көптеген білім салаларында интерактивті тақталарды қолдану кең өріс алып келеді. 

Интерактивті тақта мұғалімнің сыныптағы әрбір оқушыға ақпаратты тиімді жеткізуіне көмектеседі. Интерактивті 

тақта әртүрлі бағытта оқытуды және сабақ беруді өзгертуі мүмкін. Олар сабақтан тыс, уақытты жоспарлауға, 

сондай-ақ сабаққа дайындалуға, оқушылардың зейінін аударуға және ынталандыруға, ақпараттарды көрсетуге, 

уақытты тиімді пайдалануға қолайлы. Интерактивті тақтаның мүмкіндіктері мол: а) уақыт үнемделеді; ә) аз 

уақытта көп білім беріледі б) оқушылар өз бетінше де жұмыс істей алады; в) оқушы тақтадағы берілген 

материалды ықыласымен меңгереді, оқушының қызығушылығы артады және есте сақтауға көмектеседі. Өйткені 

естігеннен, оқығаннан гөрі көзімен көрген есте жақсы қалады [1, 14]. 

Оқытудың шығармашылық жүйесін қалыптастыру мақсатында педагогикалық әдіснамалық негізін жасаған 

дұрыс. Оқытудың компьютерлік технологиясын қолданып оқушыларға танымдық қабілетін шыңдау үшін 

деңгейлік жұмыстарға төмендегідей педагогикалық талаптар қойылған:  

Бірінші деңгей – «үйренушілік» [2, 22]. Оқушылардың жаңа тақырыптан алған білімдерін бекіту, еске түсіріп, 

қайталау үшін алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге жаттықтырады. Мұнда заңдылықтардан, ережелерден, 

анықтамалардан, формулалардан хабардар болуы керек. Берілген есептер мен тапсырмалар өмірмен, қоршаған 

ортамен байланыстырылған болуы керек. Оқушының қызығушылығына, наным бірлігіне назар аударылады.   

Екінші деңгей – «алгоритмдік». Мұнда кері байланысқан функцияларды орындау үшін тексеру тапсырмалары, 

іріленген материалды жүйеге келтіруге, реттеуге арналған мазмұны өзгертілген жағдайдағы тапсырмалар беріледі. 

Сонымен қатар ұлттық негізде құрылған, көбінесе танымдық және үйренушілік мәні бар тапсырмалар, мысалы: 

сөзтізбектер, ребустар, ойлауға арналған тапсырмалар беріледі.  

Үшінші деңгей – «эвристикалық». Оқушыларға берілген тапсырмалар танымдық ізденіс түрінде, игерілген 

білімді тереңдету үшін әртүрлі логикалық операцияларды (талдауды, жинақтауды, салыстыруды) керек етеді. 

Өзекті жағдайларды шешуге өздігінен графиктерді, диаграмаларды құруға, формулаларды қорытып шығаруға, 

физикалық құбылыстарды үлгілеуге тәрбиеленеді.  

Төртінші деңгей – «шығармашылық». Әрбір тапсырманы өз бетімен түсініп, талдай отырып орындау, 

ғылыми шығармашылық тұрғыдан шағын зерттеу жұмысын жүргізу, «кішкентай» жаңалық ашқанмен бірдей. Есеп 

шығару барысында ой-өрісінің кеңи түсіп, негізгі физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуіне жол ашады. 

Осындай талаптарға сәйкес құрылған өз бетімен деңгейлік тапсырмаларды сатысы бойынша орындаған оқушының 

математика сабағында өзіндік шығармашылық қабілеті дамиды [2, 26].  

Математика сабақтарын қазіргі кез талаптарына сай өткізу нәтиже мен сапаны жоғарылатады.   

Жаңа материалды игеру. «Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның графигі» тақырыбында 

өткізген сабағым жаңа тараудың бірінші тақырыбы болғандықтан жаңа сабақ болған еді. Сондықтан жаңа сабаққа 

қатысты графиктерді, суреттерді көрсету үшін интерактивті тақтаны немесе мультимедиялық презентацияны 

қолдана отырып, материалды түсіндірдім. Сонымен қатар сабақ барысында графиктерді бейнелейтін арнайы 

Advanced Grapher бағдарламасын да қолдандым. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAv6uJuMjWAhXJF5oKHVUbCqYQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FYouTubeRussia&usg=AFQjCNErjHAmEy_3og8s5mJTlkS3HNlt_w
http://tass.ru/kultura/2483662/
https://newtonew.com/tech/blending-learning-sup-iz-topora
https://rae.ru/forum2012/10/3052.%20–%2012.10.2017
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Математика сабағында білімді тереңдете меңгерту мақсатында бейнероликтерді де қолдану кең үрдіс алып 

отыр. Сондықтан өз сабақтарымда сергіту сәтінде немесе оқушыларға математика сабағы не үшін керек деген 

сұрақтарына жауап алу мақсатында Интернеттен алынған бейнероликтер арқылы өз ойларын қалыптастыруға жол 

ашып отырдым. Мысал ретінде айтсам, «Табиғат пен ғылым» деген бейнеролик көрсету ар қылы оқушылар осы 

қоршаған ортамыз мен ғылымның тығыз байланысып жатқаны анық көрсетіліп, оқушыларға жақсы әсер 

қалдырды. 

Тақырып бойынша оқу дағдысын игеру. Бірінші, сабақта  оқу материалының презентациясы бар проекторды 

дыбыссыз қолдана отырып, оқушының өздері дыбыстауына жол берілді. Бұл әдісті қолдану барысында топтағы 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы арта түскені анық байқалды. Тізбектелген екінші сабағымда осы 

әдісті мультфильмді дыбыстауға қолданған кезде оқушылардың анық жұмысқа кірісе отырып,  осы дыбыстау 

үрдісіне қызығушылықтарын көрдім. Топтағы әр түрлі деңгейдегі оқушылардың дыбыстау үрдісіне қатысуы тең 

дәрежеде болды. 

Білімді бақылау. Компьютерлік тестілер қолдану арқылы білімдерін тексеру (компьютер тапсырманың 

орындалу пайызын, қателерді және бағаларды көрсетеді). Сабақ барысында My Test бағдарламасында тесттік 

сұрақтарды алдын ала жауаптарымен дайындап алып, оқушыларға тест сұрақтарына жауап беруге ұсындым. Тест 

жауабын мұғалім өзі тексеріп жауабын айтқаннан осы бағдарлама арқылы жауаптарын тексеру біріншіден уақыт 

бойынша үнемдеу болды. Екіншіден, оқушылар келесі сабақтарда да осы бағдарлама арқылы тест тапсырмаларын 

орындауға деген сұраныстары арта түсті. 

Қорыта айтқанда, XXI ғасырда оқушылардың жанын рухани жағынан азықтандыратын, қызығушылығын 

арттыратын ақпараттық техникалық құралдар екені бәрімізге белгілі.  Сондықтан, ұстаз алдындағы ортақ міндет – 

заман ағымына ілесе алатын жаңа тұлғаны тәрбиелеу болып табылады. Соның бір жолы – сабақ кезінде ақпараттық 

технологияны тиімді пайдалану. 

 

Қолданылған әдебиеттер:  

1. Ақпараттық даярлықты жетілдіру жолдары. //Қазақстан мектебі. – Алматы, 2010. –№1. – –Б. 14-18. 

2. Ақпараттық-компьютерлік технологиялардың болашақ мұғалімдерді даярлаудағы рөлі. //Қазақстан жоғары 

мектебі. – Алматы, 2010. – №1.– Б. 22-26. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Абилхаиров О.Е., Кабжекен С.К. 

Аркалыкский государственный педагогический институт имени И.Алтынсарина  

 

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Для современного 

общества физическая культура является важной частью общей культуры человечества. Сегодня нельзя найти ни 

одной сферы человеческой деятельности не связанной с физической культурой [1].  

 Конкурентноспособноть на рынке труда зависит от активности человека, гибкости мышления, способности 

к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к по стоянно меняющемуся миру 

является основой социальной успешности. 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель нового образования - 

это действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им универсальных способов 

деятельности и мышления. 

В условиях модернизации образования происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 

содержание, право, поведение, иные подходы и отношения, иной педагогический менталитет.  

Современное учебное заведение должно стать передовой площадкой в части информационных технологий, 

где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного 

общества. 

Прогресс в отдельных направлениях ее работы могут осуществляться только как инновационный процесс: 

замена устаревших и неэффективных средств новыми средствами для данных условий и более эффективными, 

использование новых идей, технологий [2] .  

Инновация (от лат. in — в, novus — новый) означает нововведение, новшество. 

Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез относительно перестройки 

педагогического процесса. 

Развитие познавательного интереса студентов к физической культуре и спорту, расширение их кругозора 

способствует развитию творческих способностей, навыков научно-исследовательской деятельности, 

межпредметных связей, в частности с такими предметами как  информатика, химия, биология, история, 
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математика.  Студенты используют навыки владения компьютерными технологиями и знания по различным 

предметам для создания проектных работ, рефератов, презентаций, наглядных пособий. 

Внедрение ИКТ и информационных технологий в образование Правительством Казахстана заявлено, как 

приоритетное направление. 

Применение ИКТ с использованием межпредметных связей в процессе преподавания физической культуры 

помогает студентам более полно и глубоко осмысливать изучаемый материал. Теоретический материал 

воспринимается лучше, когда идёт ещё и зрительное восприятие информации. Например, в теоретической части 

урока на тему: «История Олимпийских игр» прослеживается  связь с рядом предметов. Цель данного урока – 

создать общее представление об Олимпийских играх, способствовать эстетическому отношению к искусству, 

воспитывать чувство патриотизма. Рассказывая об истории зарождения физической культуры или Олимпийских 

играх, вспоминают историю Древнего мира. При изучении того или иного двигательного действия, рассказываю о 

работе мышц, работе систем дыхания и кровообращения при их выполнении, о роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении конкретного действия. Здесь студентам не обойтись без знаний, 

полученных на уроках биологии, химии.  

Полагаю, что преподаватель должен сочетать в своей педагогической практике инновационные технологии 

и традиционные. Это позволяет устранить все те риски, которые возникают при использовании информационных 

технологий [3, с.240].   

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические инновации,  можно 

выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 

Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета физическая культура.  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность студента, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов.  

Личность студента в этой технологии не только объект, но и субъект приоритетный, она является целью, а 

не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении студентами индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями. 

В соответствии с разрабатываемой проблемой - повышение познавательного интереса, воспитание мотивов 

учения в использовании личностно-ориентированной технологии в преподавании физической культуры – 

необходимо стараться основывать свою деятельность на решении таких задач, как: 

- физическое и духовное совершенствование личности студента  

- закрепление потребностей в регулярных занятиях физическими упражнениями  

- гуманистических отношений и приобретение опыта общения между студентом и педагогом. 

-  применять на уроках интерактивное и мультимедийное оборудование, презентации -слайды по разделам 

физической культуры [4].   

Личностно-ориентированная технология — это такая воспитательная система, где студент является высшей 

ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Это педагогическая аксиома, не требующая, какого либо 

подтверждения. Для того, чтобы уроки проходили на высоком эмоциональном уровне, необходимо стремиться 

активизировать познавательную деятельность студента. Развитие учебно-познавательной деятельности и, 

особенно, достижение познавательной активности определяется содержанием обучения и организацией работы 

учащихся на уроке.  

Одним из важнейших компонентов образовательного процесса является ег о мотивация. Мотивация 

обучения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом 

побуждений (потребности и смысл обучения для студента, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Мотивация 

деятельности студента, протекает через постановку каких либо задач на каждом уроке. Чтобы студенты более 

успешно справлялись с учебными требованиями, необходимо строить учебный процесс с учетом возможностей и 

подготовленности студентов. Так же необходимо на каждом уроке развивать познавательные потребности такие 

как: знать, уметь, понимать, исследовать. При решении поставленных задач студенты ориентируются на 

желаемый результат в соответствии с подбором упражнений и их последовательностью действий, обязательно 

обозначая реальный результат. В стремлении к достижению результатов нужно основываться на ориентировочно – 

исследовательскую деятельность.  

Наблюдая за деятельностью студентов на уроках и анализируя, пришел к выводу, что недостаточно 

применять различные формы и методы организации учебной деятельности (разнообразные инновационные 

педагогические технологии). Необходим творческий подход и разнообразие спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 

Список литературы: 

1. «Физическая культура». Учебное пособие/Под ред. В.А. Коваленко. – М.: АСВ, 2000. 

2. «Физическая культура»- Н.В. Решетников, из. «Академия» Москва 2000 г. 

3. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст] : учеб. пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 240 с.  

4. Антипова, Е.П. Формирование физической культуры студентов аудиовизуальными средствами [Текст] / Е.П. 

Антипина // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 3.  



107 
 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

 

Оринбаева Нуржамал Аликизи 

Ы.Алтынсарин атындғы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты  

 

Қазір, XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа 

технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шет тілін үйренуде мұның пайдасы өте зор. Себебі тіл 

үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы 

жеңілдей түседі. 

 Болашақта өркениеті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда 

дамыған бәсекеге қабілетті елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін ол — білім. Сондықтан қазіргі даму 

кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Инновациялық 

технологияларды меңгеруде мұғалімнің жан-жақты білімі қажет. Қазіргі мектеп мұғалімі: жаңаша ойлау жүйесін 

меңгере алатын, оқушымен тез тіл табыса алатын, білімді, шебер, іскер болуы тиіс. 

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — оқытудың әдіс-

тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 

мектеп мұғалімдері инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, 

сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

Бүгінгі нарық заманында "Өмір бойы білім алу» әрбір Қазақстандықтың жеке кредосына айналуы тиіс», 

— деп Елбасы жолдауында көрсеткендей, отандық білім беру жүйесінің дүниежүзі білім кеңістігіне енуі білім 

саласына үлкен өзгеріс, жаңа леп әкелді. Енді «инновация» ұғымына тоқталатын болсақ, ғалымдардың көпшілігі 

оған әртүрлі анықтамалар берген. Мәселен, Э.Роджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация — 

нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Майлс: «Инновация — арнайы жаңа өзгеріс, Біз одан жүйелі 

міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз» — дейді. «Инновация» сөзі — латынның «novis» жаңалық 

және «in» енгізу деген сөзінен шыққан, ал оның аудармасы «жаңару, жаңалық, өзгеру» деген мағынаны білдіреді. 

Инновация термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде кеңінен қолданылып жүр. «Инновация» 

ұғымы ең бірінші ХІХ ғасырда мәдениеттанушылардың зерттеуінен пайда болды. Инновация ұғымын әр елде 

әртүрлі түсінген. Кейбір мемлекеттерде (АҚШ, Нидерланды) бұл термин кең тараған. 

Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын ғана емес, оның жеке бас 

тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын қойып отыр. Дәстүрлі оқыту оқушыларға дайын, жаңаша 

оқыту технологиясы процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау болып табылады. «Технология» термині 

алғаш рет 1904–50 жылдары шет елдерде пайда болды және ол педагогикалық процесте технологиялық құралдар 

мен оқыту бағдарламаларын пайдалануға байланысты болды. Технология — өнім алу барысында шикізаттың, 

материалдың немесе жартылай шикі заттың қалыбын, қасиетін, формасын өңдеу, әзірлеу не өзгерту әдістерінің 

жиынтығы. Қазіргі кезеңде педагогика ғылымының бір ерекшелігі — баланың тұлғалық дамуына бағытталған 

оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы. Ал бұның өзі ұстаздар қауымына зор жауапкершілік, үлкен міндет 

жүктейді. 

Жаңаша оқыту технологиясы — белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде 

оқытудың формасы, әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың 

мазмұнын жүзеге асыру тәсілі. Оқытуды жаңаша ұйымдастыруда мына міндеттерді қамтуы тиіс: 

 оқушыларды оқу үрдісін басқаруға қатыстыру;  

 ұжымдық іс-әрекетті ортақ қарым-қатынас құралы ету; 

 деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап    даралап оқыту. 

Осындай технологияларды қамтитын «дамыта оқыту» жүйесі даму заңдылықтарын ескере отырып, 

теориялық ойлауға бағытталған іс-әрекет арқылы баланың жақын даму аймағында оқытады. Нақ осы мәселелерді 

жүзеге асыруға бағытталған оқыту технологияларының көпшілігі ұжымдық ой қызметі негізінде баланы өз іс-

әрекетінің субъектісі етуге ұмтылады, мақсатты оқу іс-әрекеті барысында нақты оқу міндеттерін шеше отырып, 

даму педагогикалық ықпалдың алдын алатын іс-әрекеттік оқыту тәсілі арқылы балада ақпараттық және жалпы 

біліммен қатар, амалдар мен құндылықтар жиынтығын, біліктілігін қалыптастырады. Жаңаша оқыту 

технологиялардың бірі — «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы — 

технологиялардың ішіндегі шоқтығы биік, өте ерекше, құнды технология. 

Әрбір инновациялық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және шығармашылық 

қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуда қолайлы 

жағдай жасауға қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. Енді осы инновациялық 

технологиялардың кейбіреулерінің ерекшеліктеріне тоқталсақ, мәселен, ойын элементтерін қолдана отырып 

мұғалім оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, зейінін арттыру мақсатында; проблемалы тапсырмалар 

сабақтағы қорытындылардың қандай және қалай пайда болғандығын дәлелдейді және логикалық ойлауғағ 

ғылыми іздену жолына бағыттау; Шаталовтың әдістемесі жаңа материал мазмұнын түрлендірсе, қайталаау 

жолымен есте сақтауды қамтамасыз ету; деңгейлеп саралап оқыту технологиясының принциптері — оқытуды 

ізгілендіру мен демократияландыру жағдайында; дифференциялап оқыту — әр оқушының қабілетін, бейімділігін, 

қызығушылығын ескере отырып, жеке жасын дамыту қамтамасыз ететін білім беру болып табылады.  
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ  

 

А.С.Абил, Жамешова Р.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бүгінгі Қазақстан жаңа принциптерге негізделген егемен мемлекет құруда. Үкіметіміз білім беру 

мекемелерінен тәуелсіз мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, 

тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр.  

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде 

саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын ізгіленген ХХI ғасырды құрушы іскер, өмірге 

икемделген, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру», - деп тұжырым жасады.[1] 

Мектептегі білім берудің мақсат приоритеті өзгеруі керек дейтініміз осыдан. Бұл өзгеріс бастауыш сатыдан 

басталу керек. Өйткені, бастауыш саты – оқушы тұлғасы ұйытқысынан қалыптасуы мен дамуы шынайы жүретін 

ерекше құнды, қайталанбайтын кезең. Осыған байланысты эмоционалдық іскерлік, коммуникативтік және 

интеллектуалдық жағынан оқушыны айналадағы дүниемен (табиғатпен, басқа адамдармен, өз-өзімен, т.б.) өзара 

белсенді әрекеттен қарым-қатнасқа дайындау бастауыш сынып мұғалімінің негізгі қызметі болып табылады.  

Бастауыш сынып мұғалімі – ерекше мұғалім. Ол балалар мен ересектер әлемін ұштастырушы. Ол енді 

қалыптасудағы сәби психикасының терең құпияларын жете таниды, балаға білім бере алады, оны тұлға – азамат 

болуға баулиды. Маңыздылық тұрғысынан бастауыш мектеп мұғалімнің еңбегін басқа кез келген ешбір еңбекпен 

салыстыруға болмайды, себебі мұғалім төккен маңдай тердің жемісі – тұлға. Осы аса білгір, өте жауапты, бала 

өміріндегі тұңғыш мұғалімге отбасы мен қоғам өзінің ең ардақты перзентін, аяулы азаматы мен елінің тағдырын, 

өз мемлекетінің жарқын болашағын үлкен сенім және үмітпен тапсырады. Сондықтан сол үмітті ақтау үшін 

мұғалім әрдайым өзін  жаңаша кәсіби тұрғыда даярлай білуі қажет.  

Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби даярлығын жетілдірудің бір жолы – жоғары мектептің оқу 

процесінде инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану болып табылады.  

Бүгінгі күнде педагогикалық технология мәселесі теориялық және ғылыми-қолданбалы бағыт тұрғысынан 

зерттеу арқауы болып отыр. Теориялық тұрғыдан алап қарағанда, пеадгогикалық технология пеадгогиканың 

категориясы ретінде қарастырылады., оның мәні, құрылымы айқыдалады; пеадгогикалық іс-әрекеттің әртүрлі 

саласындағы (дидактика, тәрбие білім беруді басқару) педагогикалық технологияның ғылыми негіздері оқып -

үйреніледі.  

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде педагогикалық технологияның мәнін ғалымдар түрліше анықтайды :  

- практикада іске асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы (В.А.Беспалько) 

- педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім амалдары мен 

әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы және жұмыс істеу реті (М.В.Кларин) 

Педагогикалық технологиялар қолдану сипатына қарай дәстүрлі және инновациялық  болып бөлінеді. 

Инновация («новация» - жаңа, жаңашылдық; «ин» «қайталанатын» процесс, құбылыс, оқиға, т.с.с. білдіретін 

жұрнақ) бар, әрекет етуші нәрсенің ішінде жаңаның пайда болуын, дамуын білдіреді.  

«Педагогикалық инновация» (жаңаны енгізу) ұғымына педагогикалық сөздікте мынадай анықтама беріледі: 

тұтас білім беру жүйесінің және оның жекелеген бөліктерінің компоненттерінің сипатын жақсартатын тұрақты 

элементтерді (жаңашылдықты) білім беру ортасына енгізудегі мақсатқа бағытталған өзгерістер.  

Инновациялық педагогикалық технологиялар кез келген пәнді оқыту барысында болашақ мұғалімдердің ой -

өрісін кеңейтіп, кәсіби даярлық деңгейін көтеріп, шығармашылықпен жұмыс істеуге, жаңашыл тәжірибелер мен 

әдістемелерді кеңінен пайдалануга және студенттерге білім беруді жаңашылдық тұрғысынан жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Сондықтан мұғалімдердің даярлығын жетілдіруде инновациялық пеадгогикалық технологиялар 

ерекше орын алады.  
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Инновациялық технологияны іске асырудың қажетті шарты ретінде (Қ.Қабдықайырұлы, В.М.Монахов, т.б.) 

мынадай әдіснамалық принциптерді міндетті түрде орындауға баса көңіл аудару аса маңызды деп есептейді: 

1. Мұғалімнің педагогикалық кәсіби қабілетіне сену принципі. 

2. Оқытудың кез келген уақыты аралығында берілген пәннен студенттің кепілді дайындығы болу 

принципі. 

3. Ұйымдастыру мен оқыту технологияларын қолдану мен қалыптастырудағы педагогтік 

мәліметтердің дұрыстығы мен шындыққа сәйкестік принципі. 

4. Жоғары оқу орнының мұғалімдері мен студенттерінің оқу процесіндегі арақатынасының 

жарасымды даму бірлігі принципі. 

5. Жаңа технологияны жобалаудағы мазмұндық, бірізділік, мотивациялық жақтарының бірлігі 

принципі.[2] 

Ендеше, бастауыш сынып мұғалімдерін даярлауда пайдалануға ұсынылатын инновациялық  

педагогикалық технологиялардың бірнешеуіне тоқтала өтсек.  
Интеграциялық – курстар, оқу тақырыптары, оқу проблемалары және басқа да оқытуды ұйымдастыру 

формалары деңгейінде әртүрлі пәндік білім, білік, дағдының интеграциясын қамтамасыз ететін дидактикалық 

жүйелер. Кәсіби-педагогикалық және арнайы пәндердің өзара байланысын қамтамасыз етіп, білімнің тұтас жүйесін 

мақсатты түрде қалыптастыруға септігін тигізеді. 

 Кейс-стади – нақты оқу жағдаяттарын пайдалану арқылы оқыту технологиясы. Болашақ мұғалімдерді 

ақпаратты талдауға, жүйелеуге үйретеді, өз пікірін еркін айтуға және оны негіздеуге, пікір алмасуға 

машықтандырады. 
Рефлексия (адамтану) – өзін-өзі тану, өзіне-өзі баға беру әдісі және студенттердің оқу материалын 

белсенді қабылдауын қамтамасыз ететін педагогикалық технология. 
Жобалау әдістерін қолдану арқылы оқыту  – оқытудың басқа әдістерін толықтыру ретінде 

пайдаланылады, жоба негізінен пәнаралық сипатқа ие болып, білімнің әр саласынан ақпаратты байланыстырып 

тұруды көздейді. Болашақ мұғалімдердің зерттеушілік іс-әрекетін, мәдениетін қалыптастырады, өз бетінше жұмыс 

істеуге, жауапкершілікпен шаешім қабылдауға үйретеді.  
Ақпараттық технологиялар  – ЭЕМ-дер мен олардың желілері, әсіресе дербес компьютерлер арқылы 

ақпарат алуды, қайта жасауды, жеткізуді, сақтауды және пайдалануды көздейтін дидактикалық жүйелер. Оқу 

процесіне қатынасушылардың дер кезінде тиянақты білім алуын қамтамасыз етеді және оқытудың жоспарланған 

сапасына қол жеткізуге мүмкіндік береді, сонымен бірге іс-әрекеттің барлық саласында мәліметтер базасымен, 

мәтінді редактормен жұмыс істеу дағдысын игеру мен компьютерлік жүйеде жұмыс істей алу біліктерін 

қалыптастырады.[3] 

Қорытындалай келе, жоғарыда көрсетілген инновациялық педагогикалық технологиялардың түрлері 

қазіргі жағдайда жоғары оқу орнының оқу процесінде қолдануға неғұрлым тиімді, білім берудің мемлекеттік 

стандартында анықталған оқытудың мазмұнына ешбір нұқсан келтірмейді, керісінше оқу пәндерінің типтік 

бағдарламасында көрсетілген мақсатқа оқытудың бұрыннан қалыптасқан әдістерімен өзара бірлікте қол жеткізуге 

мүмкіндік береді.Сонымен бірге бұл педагогикалық технологиялар философиялық, психологиялық және 

адамгершілік тұрғыдан ізгілендіру сипатына ие болады. Болашақ мамандардың адамгершілік және кәсіби дамуын, 

өз бетімен әрекет етуін, қарым-қатынас жасау қабілетінің артуын қамтамасыз етеді. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ ОҚУ 

ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Абил А.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 
 

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін 

заманы енді туды. 

Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен өткір мәселе жоқ екені 

белгілі. Қазақтың кемел талантты ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау 

керек», -деген. 

  Сондықтан Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты – білім беру жүйесін 

жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге 

қабілетті 30 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол 



110 
 

жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет.[1]  

Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, әлемдегі дамыған елдер сияқты 

Тәуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. 

Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде 

қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі – жалпы педагогикалық, ғылыми-теориялық, 

әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. Сондықтан ұстаздың жан-жақты іздене 

отырып кәсіби жетілуі, кәсіби дайындығы ұстаз жұмысындағы маңызды компонент болып табылады.  

Кәсіби даярлық дегеніміз – бұл қызметкерге жедел-қызметтік міндеттерді нәтижелі де сапалы орындауға 

мүмкіндік беретін іскерліктің жоғары қалыптасу деңгейі. Бұл ұғым – заңды тиімді қолданудың, оны сақтаудың, 

психологиялық тұрақтылықтың, батыл да, белсенді шешімдердің, дұрыс мінез-құлықтың ең басты жағдайының 

бірі.  

Ұстаздың атқаратын қызмет топтары: бірінші, біртұтас педагогикалық процестің қызметінен — білім 

беру, дамыту, тәрбиелеу, әлеуметтендірумен байланысты. Екінші,оның жобалау іс-әрекетімен — зерттеушілік, 

диагностикалық, моделдеушілік аспектісінен көрінеді. Үшінші, ұстаздың басқарушылық іс-әрекеті,  аспектісі — 

оқушылар, ата—аналар, ұстаздар. Төртінші, жоспарлау, ынтымақтастық, бақылау, үйлестірушілік қызметтерімен 

байланысты. 

Осы аталған қызметтер ішіндегі бастауыш сынып мұғалімінің зерттеушілік іс -әрекетіне тоқталатын 

болсақ, ол да бір мұғалімнің өз құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. 

Құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі  кәсіби маманның қазіргі шығармашылық қабілеттерін дамыта 

отырып ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің 

жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып 

табылмақ. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерді тұйықтай келе, мұғалім өз бойына зерттеушілік құзыреттілікті бірнеше 

жолмен қалыптастыруға болады: 

 зерттеушілік қабілеттерін дамытатын орта жасау керек, яғни, факультатив сабақтар, үйірме жұмыстары, 

курстық жұмыстар; 

 өз бетінше танып білу қабілеттерін дамытып отыратын оқыту технологияларын пайдалану арқылы 

қалыптастыру; 

 сабақ барысында ойын әдістерін қолдану арқылы қалыптастыру. 

Бастауыш сынып мұғалімінің зерттеушілік іс-әрекетін дамытудың бірден-бір жолы факультатив 

сабақтар.Факультатив сабақтар – оқу пәндерін студенттердің өз таңдауы және қызығуларына орай тереңдете 

оқуына арналып, ғылыми-теориялық білімдері мен практикалық ептіліктерін дамытуды көздейді.  Білім беру 

міндеттеріне сәйкес факультатив түрлері келесідей: 

 негізгі оқу пәндеріне тереңдете зерттеу жұмыс жасау;  

 қосымша пәндерді (логика, риторика және т.б.) меңгеру.[2] 

Мұғалімнің зерттеушілік іс-әрекетін дамытатын ортаның бірі, қосымша үйірме жұмыстарына бару және 

оны өткізу болып табылады. Үйірме жұмыстары – мұғалімнің одан әрі  зерттеушілік іс-әрекетін жетiлдiру негiзiнде 

жүргізіледi.   

Ең алдымен, болашақ ұстаздарды зерттеушілік іс-әрекетке дайындаудың мақсатын анықтап алу қажет. 

Қандай да бір әрекетке дайын болу дегеніміз – бұл қандайда бір қасиетке ие болу дегенді білдіреді. 

Зерттеушілік іс-әрекет – бұл іс-әрекеттің ерекше бір түрі, ол өзінің субъектісінің қасиеттеріне арнайы 

талаптар қояды. Оның қоятын талаптарын анықтамас бұрын оның қандай ерекшеліктері бар екендігін білу қажет. 

Зерттеушілік іс-әрекет – міндетті түрде шығармашылық іс-әрекетпен байланысты. 

Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді мектеп өміріне кеңінен енгізу өскелең ұрпақтың 

саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады. 

Тәрбие мен білім беруді жаңаща ұйымдастырудың қажеттілігіне көз жеткізе отырып, оның жаңаша әдіс -

тәсілдерін үйрету және қайта құрудың жолдарын талдап зерттеу керек екені анық. Қазіргі заман талабына сай білім 

беру мекемелерінде оқу-тәрбие жұмысын жаңаша құруды қалай жүзеге асыруға болады? Ол оқушылардың даму 

ерекшелігін ескеріп, шаршатпай, ойната отырып тәрбие мен білім беруді қажет етеді. 

Мамандық және кәсіп ұғымдарымен байланысты «біліктілік» (квалификация) деген категория 

қолданылады. Ол қызметкердің сол мамандыққа, не кәсіпке байланысты білімдер мен дағдыларының жиынтығын 

меңгеру дәрежесін көтереді. 

Болашақ ұстаздарды ғылыми – зертеушілік жұмыстарға бейімдеу, икемдеу өте маңызды, өйткені олар 

жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін міндетті түрде мектепке барып жұмыс істегенде осы дағды-іскерліктерін 

пайдаланады. Ол пайдалана отырып тек оқушыларды ғана емес, өзін де   жетілдіріп, дамытады. Ал өз — өзін 

дамыта алатын педагог ол, әлбетте, тез арада кәсібиліктің, шеберліктің жоғары дәрежесіне жетіп, балалардың 

білімге деген ұмтылысын күшейте алады. Қазіргі кезде тәуелсіз ел болып енді аяғымыздан тұрған кезімізде ондай 

мықты кадрлар бізге керектігі айдан анық.  

Зерттеушілік іс-әрекеттің көптеген пайдалы жақтары:оқушының когнитивтік жағынан өсуі көрінеді; 

білімге қызығушылығы артады; мотивациялық компоненті тереңдей түседі;  
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Сондықтан мұғалімнің зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыру және жүзеге асыруы үшін төмендегідей  

кәсіби қасиеттері керек. Олар: 

 Ұйымдастырушылық – ұйымдастырушылық, іскерлік, белсенділік, талап қойғыштық, өзіндік сын, 

т.б. 

 Коммуникативтік – зейінділік, қайырымдылық, ашықтық, мейірбандық, қарапайымдылық, 

сезімталдық, әдептілік. 

 Экспрессивті-перцептивті – байқағыштық, креативтілік, интеллектуалдық, белсенділік, 

зерттеушілік стилінің ерекшелігі, сыншылдығы, икемділік. 

 Дене және психикалық денсаулығы – эмоционалды-еріктік тонустың жоғарылығы, оптимистік, 

эмоционалдық төзімділік, елгезектік. 

 Педагогтың субьективті қасиеттері (ұстаздың пәні туралы білімі, сабақ бере алу шеберлігі, 

ұстаздың оқушының мұқтаждығы мен қажеттілігіне көңіл аударуы).[3] 

Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуі 

тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенділігін арттыруда, 

зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке ұмтылуда, яғни тұлғаны жан -жақты 

дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу шешуші рөл атқарады, сонымен 

бірге оң нәтиже береді. 
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КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – САПАЛЫ ОҚУ КЕПІЛІ 

 

Абил А.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күш – білім 

және білімді ұрпақ. Сондықтан да Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің Жолдауларында білім саласына айрықша көңіл 

бөліп, еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін назардан тыс қалдырған емес.  

Қазіргі білім беру парадигмасы мен дәстүрлі білім берудің айырмашылығы мүлде бөлек. Дәлел ретінде, 

дәстүрлі білім беруде оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 

іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беріледі.Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, 

шығармашылық әдістерге баулудың жолдарын іздестіре отырып, мұғалім -шәкірт арасында рухани және сезім 

бірлестігі айқындайдалады. 

Қазіргі кезде жаңа ұрпақты тәрбиелеудегі мақсатқа жететін жаңа педагогикалық технологияларда 

баршылық.Соның бірі – критериалды бағалау жолдары. Критериалды бағалау – бұл  білім  берудің мақсаты мен 

мазмұнына  негізделген  оқушының  оқу- танымдық  құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген 

жетістіктер мен салыстыру үрдісі. Оқуды тиімді бағалау —  білім беру мен оқытудағы ең негізгі кезең. Өйткені, ол 

оқыту барысында оқушыны алға ілгерлеу қадамдарын айқын жасауына және нәтижеге жетуіне ықпал ететін күш. 

Бүгінгі  саналы ұрпақты жаңа тәсілдермен оқыта отырып, бағалау немесе өздеріне бағалату мұғалім  үшін де, 

оқушылар үшін де жауаптылықты қажет етеді. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты – мектепте оқыту сапасын жоғарылату және мектеп 

бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Сондықтан критериалды бағалау жүйесінің 

мақсатқа жету үшін өз алдына қойған  міндеттері де бар.  

Критериалды бағалаудың міндеттері:1)сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін 

анықтау; 2)бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 3)жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 

4)оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындау; 5)әр түрлі жұмыс барысындағы 

алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізу; 6)оқу бағдарламасының тиімділігін саралау; 7)сабақ үдерісі мен 

білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз ету.  

Критериалды бағалаудың мұғалімдер және оқушылар үшін де маңызы зор. Мәселен, мұғалімдер үшін 

сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға, өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын 

мәліметтер алуға, оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге септігін тигізсе, ал оқушылар үшін 

өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге, сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін 

көрсетуге мүмкіндік туғызады. [1] 

Критериалды бағалау төмендегідей қағидаттарға (принциптерге) сәйкес жүзеге асырылады:  

Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы. Бағалау оқытудың ажырамас бір бөлігі болып табылады, ал оқу 

бағдарламасындағы мақсаттармен, күтілетін нәтижелермен тікелей байланысты. 
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Шынайылық, сенімділік және валидтілік. Бағалау дәл және сенімді ақпаратты ұсынады. Қолданылатын 

критерийлердің, құралдардың оқу мақсаттарына жетуге, күтілетін нәтижелердің бағалайтынына сенімділігі 

болады. 

Ашықтық және қол жетімділік. Бағалау түсінікті айқын ақпараттарды ұсынады, сондай-ақ, барлық оқу 

үрдісіне қатысушылардың қызығушылығын, жауапкершілігін арттырады.  

Үздіксіздік. Бағалау білім алушылардың оқу жетістігінің ілгерілеруін дер кезінде жүйелі қадағалап отыруға 

мүмкіндік беретін үздіксіз үрдіс болып табылады. 

Дамуға бағыттау. Бағалау нәтижелері білім алушылардың, мұғалімдердің, мектептің, білім беру саласының 

даму бағытын анықтайды және ынталандырады.  

Оқушылардың оқу жетістіктерін критерийлер бойынша бағалау үрдісін ұйымдастыру барысында 

оқушылардың оқу-танымдық қызметінің төмендегідей психологиялық және педагогикалық ерекшеліктері ескерілуі 

керек: 

- өз бетінше білімін, біліктілігін және дағдаларын жетілдіруге және жаңа жетістіктерге ұмтылуға дайын 

болуы керек; 

- өзінің жетістіктерін нақты бағалай алуы керек; 

- оқушының жеке білім алу бағытын таңдауға және оны құрастыруға ұмтылуы;  

- оқу және өз бетінше дайындалу сабақтарының барысында оқу -танымдық белсенділікке ұмтылуы; 

- оның құрбы-құрдастарының алған бағаларына көңіл аударуы, яғни оның өзара бағалауға ұмтылуы;  

- ақпаратты қабылдау барысында ынтасының тұрақтылығы, бір мақсатқа бағытталуы.[2] 

Оқу жылы барысында оқудың ілгерілеуі, үлгерімі туралы мәліметті жинау үшін бағалаудың екі түрі жүзеге 

асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау.  

Қалыптастырушы бағалау оқу үрдісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, тоқсан барысында мұғалім 

тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды, мұғалім мен білім 

алушы арсында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың 

қателесуге, оны түзетуге құқығы бар.  

Жиынтық бағалау мұғалімдерге, білім алушылар мен ата-аналарға ұсыну үшін оқу бағдарламасындағы 

бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл, баға қою арқылы белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан/триместр, о қу жылы, орта 

білім беру деңгейі) аяқталғанда өткізіледі. 

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау 

жүйесі дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын  жеке тұлғаны қалыптастырады; жеке 

жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай дамытады; оқушылардың білім сапасын арттырады; 

оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы; 

тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, шығармашыл бағалау жүйесі.[3] 

            Қорытындылай келе, қазіргі заманда дамытудың нақты, бағытты, жүйеленген әдістемелері жасалып, 

психологиялық қолайлы жағдайлар тудырып отырса, кез келген ерекше қабілетті оқушы дарынды оқушыға айнала 

алады. Ал дарынды ұрпақ – елдің ертеңі екенін, оқушы жастан белсенді азаматтық позициясымен ерекшеленетін 

бала қоғамымыздың ертеңгі интеллектуалдық потенциалы, зияткерлік тобы екенін үнемі есімізден шығармаған 

жөн. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық: Оқу -әдіст.құрал 

/«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ/ О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың 

редакциясымен – Астана, 2016 ж. – 4-8 б. 

2. «Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы әдістемелік қызмет: бүгінгі және болашағы» тақырыбындағы 

республикалық семинардың материалдар жинағы: - Алматы, ҚР ББЖҚБАРИ, 2016 ж. – 300 б. 

3. Бешімбаева Қ.Е. Білім алушының тілдік құзыреттілігін жетілдірудегі критериалды бағалау жүйесі . 

Әдістемелік нұсқау. – 11 б. 

 

 

ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС – ТӘСІЛДЕР 

 

Иламанова М.А. 

Жалпы орта білім беретін №17 мектеп-гимназия 

 

«Білім алу – батылдық, оны толықтыру даналық, ал шебер қолдана білу – өнер» демекші, қазіргі таңда жеке 

тұлға құзыреттілігі, нәтижеге бағытталған білім беру негізі – әрбір мұғалімнің көкейкесті мәселелерінің бірі. Білім 

жүйесін реформалаудың басты мақсаты – жан – жақты, білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой – толғамы бар, 

адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.  

Сабақ жүргізу барысында, қазіргі мұғалім бағыт – бағдар беруші, оқушы ізденіс қызметінің көмекшісі 

болуы керек. Ол үшін дәстүрлі білім беру моделінен жаңа білім беру моделіне көшуіміз керек.  

Дәстүрлі оқытуда шығармашылық жұмыстарға көңіл бөлу – технологиялық оқыту- мен салыстырғанда 

шығармашылық жұмыстарды жеке тұлғаға бағыттау, оқушыларға еркіндік беру, оқушы мен мұғалім еңбегін  өнімді 
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іс – әрекетке негіздеу, оқушыға субьект ретінде қарау негізге алынбаған. Сондықтан да жас ұрпаққа білім беруде 

және тәрбиелеуде белсенділігі мен қызығушылығын, өз бетімен жұмыс істеу қабілетін арттыруда технологиялық 

оқытудың алатын орны ерекше.  

«Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол созсаң қарсы алдыңда, 

айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай, Егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің 

қатарына қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп, 

жаңа талаптар қойылып отыр. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім 

мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі.  

Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің жаңаруы 

бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты 

тәрбиелеуді көздейді. Сапалы білім – ел болашағын айқындайтын басты көрсеткіш болып табылады. Бүгін мектеп 

партасында отырған бүлдіршіндер ертең ел тағдырын шешетін азаматтар. Олардың сапалы білім алуын бүгін 

қамтамасыз ету –мұғалімнің басты міндеті.  

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз 

айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. Осындай 

қоғамдық әлеуметтік мәдени өзгерістер, дамулар мектептің оқыту процесіне әсер ететіні сөзсіз. Кез келген оқыту 

белгілі мөлшерде адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты жаңа, бағалы болса да, мұғалімнің шеберлігі қандай 

жоғары болсын, мұғалім мен оқушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. 

Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Жаңа технологияның басты 

мақсаттарының бірі – баланың оқыта отырып, ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, өз 

бетінше шешім қабылдау- ға дағдыландыру.  

Міне, біз бүгін танысып отырған «Білім берудегі Кембридж тәсілдерінің теориялық негіздері» осы жо ғарыда 

айтылған ұстанымды ұстайды. Яғни, мұндағы бала өзі ізденуші, бір -біріне үйретуші, ал мұғалім бағыт беруші, 

нұсқаушы. Бұл тәсілдің басқа техноло- гиялардан ерекшелігі жеті модуль арқылы іске асады.  

Әйгілі зерттеуші Л.С.Выготскийдің «Дәстүрлі оқыту-бала дамуына тек қондырғы болып, дамуға стихиялы 

әсер етсе, яғни, «дамудың соңында жүрсе», жаңаша оқыту -«дамытуды өзімен бірге ала жүреді» - деген болатын. 

Сондықтан тек дәстүрлі оқытумен шектеліп қалмай, мұғалім әрқашан ізденісте болып, өзіне және шәкірттеріне 

тиімді жақтарын қарастырып отыруы тиіс.  

«Сабақ – оқытушының педагогикалық мәдениетінің айнасы», - деп А.Сухомлинский айтқандай, осы жеті 

модульдің ішінде өзімнің пәніме тиімдісі, жарыққа шығарары, баланың қызығушылығын оятары, білімін 

жетілдірері қайсы екен деп көп ойланғаным рас. Саралай келе әр сабақта бір немесе бірнеше модульді бірден 

қолдануға болатынын анықтадым. Бұл қолданыстан ұтылғанымнан ұтқаным көп болды.  

Әр мұғалім өз сабағының – көшбасшысы. Көшті қалай бастап алып жүрем десе де өз еркі. Ал көшті дұрыс 

бағыттай білу ол шеберлігіне байланысты.  

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, 

шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді 

төмен түсіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде, құрметті 

әріптестер!  

Білім берудің мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңалықтардың барлығы да ғылым негіздері 

бойынша білімді меңгертумен қатар оқытуды дараландыруға жағдай жасау арқылы оқушылардың жеке және жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, қажеттіліктері мен қызығуларына сай білім беруге бағытталып отыр. Сабақ беруде 

мұғалім оқушылардың жас ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да меңгере алатындай, сұрақтарға 

дұрыс жауап іздей алатындай етіп қою керек. Сол кезде сабақ күтілген нәтижеге қол жеткізеді.  

Сонымен сөзімді қорытар болсам сабақ барысында мынадай талаптар басшылыққа алынуы қажет:  

1. Мұғалім оқыту кезінде билік жүргізу әдісінен арылуы керек.  

2. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты тұлға білім беретін мұғалім емес, осы білімді қызыға қабылдауға 

дайын оқушы болуы тиіс.  

3. Балалардың оқуға деген ынтасын күшейту керек.  

4. Өз дербестігін, белсенділігін дамыту қажет.  

5. Оқу, дамыту жұмысын ұтымды жүргізу үшін баланың табиғи талабын, қасиетін дер кезінде айқындау 

керек. Осы қағидалар негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы жүргізу - оқушының өзін-өзі 

дамытуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан –жақты білім алуына 

көмектеседі.  

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, 

шаршамай еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін де, елді 

төмен түсіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз бен біздің үлесімізде, құрметті 

әріптестер! Бағдарлама үш деңгейден тұрады. Оқыту мен үйретудің тәсілі мынау болып табылады:  

1. Қызығушылығын ояту-жаңа сабақты түсіндіру кезіндегі үйрену процесі. Бұл бұрынғы білетін білім мен 

жаңа білімді ұштастырудан тұрады. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер арқылы оқытуда оқушылар 

бұрынғыдай тек тыңдап және көшіріп қана қоймай, белсенді әрекеттер атқарады. Ол белсенді әрекеттерге ойлау, 

оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікір таластыру жатады. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер 

арқылы оқытуда білім дайын күйінде берілмейді, ол тек белсенді әрекеттер арқылы ғана игеріледі, оқушылар өзара 
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қоян- қолтық қарым -қатынаста болып, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог құру. Өзімізге сыни тұрғыдан 

ойлауымыз керек. Сабақта оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруі, пікір алмасуы диалогпен жүзеге 

асты. Топтық әдісті қолданғанда оқушылардың бір- бірімен ақылдасуы, оны топтан біреуінің шығып айтуы, ал 

болжау әдісін қолданғанда оқушылардың мәтінде не туралы жазылуы мүмкін екендігі туралы өз ойларын да 

диалог арқылы көрсете білді.  

2. Мағынаны тану – жаңа сабақты бекіту процесі. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып 

бойынша жұмыс жасайды,тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар олар идеяны жеткізіп қана қоймай, шешім табу 

үшін топқа сұрақ қояды және басқаларды сұраққа тартады. Әр топтан бір оқушы шығып ұжым алдында мәтін 

мазмұнын қысқаша баяндап береді. 

3. Ой толғаныс – сабақты қорытындылау кезеңі. Осы кезеңде үйренуші не үйренгенін саралап, салмақтап, 

оны қандай жағдайда қалай қолдану керектігін үйренеді. Мысалы, бұл жерде балалар эссе жазады. Өз ойларын 

қағаз бетіне түсіріп, түйгендерін анықтайды. Бұл модульдің нәтижесі көп.  

Білімнің жаңа парадигмасы оқушының дайын білім, икем және дағдыларды меңгеруінен гөрі олардың 

тыңдау, жинақтау, логикалық ойлау қабілеттерін, өз бетімен танымдық іскерлікке ұмтылуын дамытуға бағыттауға 

негізделгеy. Сөзімді түйіндеп айтатын болсам, бәсекелестікке қабілетті тұлға даярлауда мұғалім – 

ақпараттандырушы емес, оқушының жеке тұлғалық және интеллектуалды дамуын жобалаушы. Білім 

парадигмаларының жаңаруы біліктілікті жетілдіру жүйесіне жаңа міндеттер жүктеп отыр.  
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ТІЛ ҮЙРЕТУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕЙБІР ТИІМДІ ЖОЛДАР 

 

Каршигина М.С. 

№29 орта мектебі 

 

Мемлекеттік тілді оқып-үйрену, меңгеру – Қазақстан азаматтарының парызы мен міндеті саналып, бәсекеге 

қабілеттілігі және қоғамдық өмірге араласуының белсенділігін айқындайтын ынталандырушы тетік болуға тиіс. 

Үкіметтің «Үштұғырлы тіл»,- саясатын іске асыру, басқа да ұлт тілдерінің дамуына ықпал ету қазақ халқын 

біріктіруші фактор болып табылады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиялық Жолдауында: «Қазақ 

тілі – біздің рухани негізіміз.  

Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту», – деп атап көрсетті. Бұл- туған 

тілдің саяси мәні мен мағынасын, мемлекеттік мазмұнын анықтайтын үндеу деп түсіну қажет. Мемлекеттік тілді 

ойлау – болашақты ойлау деген сөз. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді меңгерту өзекті мәселенің бірі екендігі 

баршаға мәлім.  

Бүгін заман өзгерді, қоғам алмасты, еліміз тәуелсіздік алды, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болып, қайта 

жанданып жатыр.Тіл дамыту – қазіргі мектептің оқу тәрбие ісіндегі басты проблема – тіл мен сөйлеу процесін 

жіктей оқыту, оқушының дұрыс сөйлей білуіне көңіл бөлу.  

Әр мұғалім қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жұмыстарын шығармашылықпен жүргізіп, дұрыс 

ұйымдастыра білсе, ол оқушының күнделікті өмірдегі құбылысты жан-жақты түсіне білуіне, білген нәрселерін 

ауызекі сөздеріне қолдана білуіне жағдай жасайды.  

Оқушының тілін дамыту жұмысы, ол баланың жалпы ойын дамыту деген сөз, өйткені оқушы пәнді оқып 

үйренсе де, өзінің істеген жұмысы, көрген-білгені туралы күнбе-күн сөйлеп, ойын қалыптастырып отырады, яғни 

оқушылардың тілін дамыту мәселесі олардың ойлау қабілетімен байланыстырылса, сондай-ақ, ойлау мен сөйлеу 

процесінің бірлігінде ұйымдастырылады. Ендеше, ол үшін көп тер төгіп еңбек ету, тіл үйренушілердің жүрегіне 

жол тауып, білім нәрімен түрлі әдіс-тәсілдермен қарулану сияқты қиыны мен қызығы бірдей іс-ұстаздар еншісінде.  

Қазақ тілінің кәсіби мамандыққа бағытталған лексикасы мен терминологиясын оқыту әдістемесі сала 

мамандықтарына байланысты таңдап алынған лексиканы үйрету үшін, біріншіден, тіл үйренушіге жаңа сөзді 

қолдануға жағдай туғызу;   

екіншіден, сөздің мағынасын айқындап, дұрыс қолдан амалтәсілдерін игерту (сөз→сөз 

тіркестері→сөйлем→мәтін);  

үшіншіден, сөздер мен сөз тіркестеріне қатысты грамматикалық тұлғаларды функционалды мақсатта 

байланыстыра үйрету;  

төртіншіден, сөздердің қатысым-прагматикалық мақсатын ескеру қажет.  

Жаңа сөздерді еске сақтауда төмендегі тәсілдер мен жаттығу жұмыстарын қолдануға болады:  

а) жаңа сөздерді тақтаға жазып, дұрыс айтуға машықтандыру;  

ә) жаңа сөздерді ұғымын кең ашу үшін оларды қатыстыра отырып, сөз тіркесін жасату, сөйлем құрату, ол 

сөздердің контекстегі мағынасын ашу;  



115 
 

б) жаңа сөздерді қатыстыра отырып, тірек сөз ретінде пайдаланып, мәтін, диалог, әңгіме құрастыру.  

Тілдік норма жетілу үшін оқушының ауызекі сөйлеу тілін, жазба тілін дамыту керек.  Осы мақсатта тіл 

дамыту оқушыларға еркін тақырып аясында ауызша мәтіндер құрастыруға, өздері оқыған шығармаларын 

мазмұндап, көркемдеп баяндауға, ертегі, әңгіме құрауға үйретіледі.  

Сөйлеу арқылы ауызша тіл дамыса, еркін тақырыпқа жазылған мақала, эссе, ойтолғау, әңгіме, мазмұндама, 

шағын шығарма жазу арқылы жазба тілді дамытуға болады. Әр сыныпта белгілі бір тақырыптар қайта 

қайталанғанымен оқушылардың жас ерекшелігіне қарай жұмыс көлемі күрделенетіні анық. Осы жұмыстардың 

ішінде сабақ барысында өте жиі қолданылатыны мәтінмен жұмыс.  

Мәтінмен жұмыс істегенде әр түрлі әдіс-тәсілдер қолданылады. Бірақ сол қолданылатын әдіс-тәсілдердің 

мақсаты оқушыларға айкын болуы керек. Мәтіндермен жұмыс кең түрде жүргізіледі. Мәтінге қатысты жаңа сөздер 

жазылып, оқылып, талданып болған соң, мәтінге байланысты тәсілдер қолдануға болады. Мәтінен кейінгі және 

мәтінге дейінгі ойтүрткі сұрақтар, білімгердің мәтін бойынша әңгімелесе білуіне, ойын бір жерге түйіп, жанжақты 

ойлауына жәрдемдеседі.  

Балалардың тілін дамыту үшін маңызды әдістің бірі, сұрақ-жауап әдісі. Бұл әдісті қай сыныпта болмасын, 

сабақтың қай кезеңінде болмасын қолдануға болады, өте белгілі де тиімді әдіс. Жас ерекшелігіне байланысты 

сұрақ дайындайды. Тіл дамыту арқылы оқушылардың ақыл – ойы кеңейеді, адамгершілік, эстетикалық тәрбие, бір 

– бірімен достық қарым – қатынас мәселелері де дұрыс жолға қойылады.  

Қазақ тілі сабағында жүргізілетін басты жұмыстар – балаларды қазақша сөйлетіп үйрету, сұраққа жауап 

бергізу, өздерін бір – бірімен сөйлестіру, оқығандарын ауызша айтқызу, өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландыру.  

Міне, осыған орай оқулықтағы мәтіндер, жаттығулар, өлең, жұмбақтар оқу, ауызша әңгімелеу, тіл дамыту 

және грамматикалық тұлғаларды меңгертіп, қазақ тілінде дұрыс сөйлеу үшін пайдаланылады және соған лайықтап 

беріледі. Кітаптағы мәтіндердің күрделілігі сол мәтіндермен жұмыс істейтін оқушылардың білім деңгейіне сай 

келу керек.  

Осыған байланысты мәтінмен жұмыс істеуді түрлі әдістермен жүргізуге болады:  

- интерактивті тақта арқылы -мұғалімнің кіріспе әңгімесі;  

-мәтінді мұғалімнің оқуы; -сөздікпен жұмыс жүргізу; -мәтінді оқушылардың оқуы;  

-мәтінді оқығаннан кейінгі қысқаша әңгіме өткізу;  

-мәтінді бөліктерге бөле оқу; -сұрақтарға жауапты мәтіннен тауып оқыту;  

-мәтінді рөлге бөліп оқыту;  

-мәтінге тақырып қою, оның мәнін түсіндіру.  

Міне, осындай жұмыс түрлерін өткізе отырып, мәтіндермен жұмыс жүргізу кезінде оқушылардың ой-өрісін 

дамытуға, терең білім алуларына мүмкіндік туады. Есте болатын бір жағдай оқушылар сабақта жалығып кетпес 

үшін жаңа сөздерді жаттау, есте сақтау, тіл дамыту жұмыстарын үнемі түрлендір іп отыру міндет.  

Өтілген сөз, сөз тіркестерін, сөйлемдерді үнемі қайталап отырмаса, тез ұмытылады. Сондықтан жаңа 

сөздерді үй тапсырмасын тексергенде, суретпен жұмыс жүргізгенде, мәтін оқығанда, сұраққа жауап бергенде, яғни 

сабақтың барлық кезеңінде үнемі қайталап, еске түсіріп отырған жөн. Сабақты тиімді де кұнды әдістермен өткізу 

және оны жүйелі де жоспарлы жүргізу сабақ элементтерінің толық қатысуына мүмкіндік береді.  

Міне, біздің жоғарыда айтып отырған ойларымыз баланың тілін мәтіндер арқылы сөйлетуге , сөздік қорын 

байытуға бағытталған. Бұл әдістерді қолдана отырып, оқушының сөйлеу дағдысын меңгере түседі. Қорыта 

келгенде тіліміздің мәртебесі – еліміздің мәртебесі, сондықтан сауатты, мемлекеттік тілді жетік білетін азамат 

тәрбиелеу біздің мақсатымыз.  

Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана, орыс тілді мектептердегі оқушылардың қазақша сөйлеу дағдылары 

қалыптасып, пәнге деген қызығушылықтары артады. Еліміз жыл сайын білімді, ақылды жасөспірімдермен 

толығып келеді. Ендеше, болашаққа деген сенімділік те бізде мол.  
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL) В ФОРМИРОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Макарова Е.Г. 

Средняя общеобразовательная школа-гимназия №17 

 

Растущий интерес к методике предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) можно понять, 

исследовав лучшие практики в образовании, подходящие требованиям сегодняшнего дня. Глобализация, 

экономическая и социальная интеграция в мире значительно повлияли на выбор иностранного языка для обучения, 
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этапы обучения и способы обучения. Безусловно, движущие силы этого процесса в разных странах отличаются, но 

они едины в своей цели: достичь наилучшего результата за кратчайшее время.  

Потребность в эффективном обучении заставляет обратиться к известным в науке когнитивным процессам и 

причинам успешного обучения иностранным языкам. Дискуссии начались в пятидесятых годах прошлого 

столетия, когда произошла так называемая «когнитивная революция» (Broadbent). Несмотря на то, что это был 

своеобразный ответ бихевиористам, когниция и коммуникация стали более важными элементами в обучении, тем 

более что технологии требовали проникновения в суть искусственного интеллекта. В настоящее время признается, 

что исследования процесса обучения, проведенные когнитивистами, обеспечили альтернативный взгляд, ведущий 

к улучшению всеобщей эффективности в обучении. 

Для методики CLIL важным является понятие автономности обучаемого. Согласно Ф. Бенсону и П. Воллеру 

термин «автономия» используется в пяти случаях:  

1. В ситуациях, когда учащиеся обучаются сами;  

2. Набор навыков, необходимых для самостоятельного обучения;  

3. Врожденная способность, подавляемая образовательными учреждениями;  

4. Для тренировки чувства ответственности за свое обучение;  

5. Право учащихся определять направление своего обучения.  

Во всех перечисленных случаях учащийся принимает активное участие в процессе обучения, создавая идеи, 

обеспечивая себя возможностями для обучения в отличие от простого реагирования на стим улы учителя. Ученик 

не является пассивным наблюдателем процесса обучения, для которых вещи происходят сами по себе, а 

становится причиной этих происходящих событий. Процесс обучения становится результатом инициированного 

им самим взаимодействия с окружающим миром. 

По определению основоположников данного подхода CLIL - это двухфокусная образовательная технология, 

при которой иностранный язык используется одновременно как объект изучения и как средство в обучении 

специальному предмету. Таким образом, в образовательном процессе интегрируется изучение специального 

предмета и иностранного языка при гиб ком перемещении акцентов на разных этапах обучения. Данный метод 

позволяет формировать и консолидировать языковые и предметные знания, навыки и умения и, таким обр азом, 

через деятельность находить самые короткие и естественные пути к созданию мощных побудительных и 

мотивирующих факторов. Другими словами, CLIL-это дидактический подход, который дает возможность 

сформировать компетенции на иностранном языке в едином учебном контексте с предметным полем. Логика 

подхода CLIL такова: подобно тому, как, например, невозможно обучить человека игре на музыкальном 

инструменте без инструмента, так и изучение иностранного языка не может не сопровождаться практикой его 

использования. По мнению авторов данной методики, умение пользоваться иностранным языком не сводится к 

знанию лексики, грамматики и способности формулировать и выстраивать идеально правильные предложения. 

Они утверждают, что изучение иностранных языков окружено мифами, которые дают ложное представление о 

кротчайшем пути к успеху. Поэтому они ставят своей целью пересмотр некоторых из прежних подходов.  

Методику CLIL многие ассоциируют с профессионально - ориентированным обучением, которое сводится к 

использованию материалов специальной или предметной тематики (content based language teaching – CBLT) на 

занятиях иностранного языка. Однако, исследования о применении CLIL указывают на различия между CLIL и 

CBLT. Кроме того, следует отметить и отличия методики CLIL от методики «погружения» (immersion), когда все 

предметы читаются на иностранном языке как, например, в международных школах. Ключевое отличие CLIL от 

вышеупомянутых подходов относится к двухфокусной природе данной методики, т.е. одновременное изучение 

специального предмета и иностранного языка, а не только изучение предмета на иностранном языке.  

Реализация данного подхода ведет к серьезному переосмыслению роли преподавателя. Выстраивая 

программу обучения на основе методики CLIL, преподаватель может перемещать акцент с предмета на 

иностранный язык (и наоборот) или даже использовать родной язык для решения приоритетных задач обучения. 

Это предполагает, что преподаватель-предметник постоянно совершенствует свои знания иностранного языка и 

координирует свою деятельность с языковым преподавателем, который, в свою очередь, в необходимой степени 

знакомится с предметом. Подобное интеграционное взаимодействие является весьма сложной задачей, требующей 

заинтересованности, инициативности и профессионализма от преподавателей. Но именно таким представляется 

образ современного преподавателя высшей школы нынешней эпохи инноваций.  

Урок CLIL не является языковым уроком, здесь не просто тема урока передается на иностранном языке. 

CLIL включает в себя многие аспекты методики обучения языку, и, конечно, опирается на коммуникативный 

принцип обучения языку, т.е. языку надо обучать и практиковать в значимом контексте. Методика CLIL основана 

и включает в себя многие аспекты преподавания английского языка:  

1. CLIL и ситуационное обучение (Situational Learning). Язык представлен в реальных условиях, в которых 

овладение языком происходит даже в одноязычной среде.  

2. CLIL и овладение языком (Language Acquisition). CLIL поощряет больше овладение языком, чем 

сознательное обучение. Поскольку изучение языка является циклическим, а не линейным процессом, тематический 

характер CLIL облегчает создание функционально - условной программы, добавление новых языков происходит в 

то же самое время, как и переработка существующих ранее знаний.  

3. CLIL и естественный подход (Natural Approach). Изучение языка в значимом контексте является 

элементом как естественных, так и коммуникативных аспектов в изучении языка. Учащимся развивают беглость 
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речи, используя язык для общения в различных целях. Свободное владение языком предшествует грамматической 

точности, ошибки являются естественной частью изучения языка, таким образом, вырабатывается концепция 

«межнационального общения».  

4. CLIL и мотивация (Motivation). Естественное употребление языка может повысить мотивацию у чащегося 

к обучению языкам. В CLIL язык является средством обучения, а не его результатом, и, когда учащиеся 

заинтересованы в теме, они мотивированы в дальнейшем изучении языка для общения. Изучение языка 

происходит более успешно, когда в то же время учащийся имеет возможность получить и знания по предмету.  

5. CLIL и проблемно-ориентированный подход (Task-based learning, TBL). Задания (tasks) являются 

центральным понятием в проблемно-ориентированном подходе. Они могут классифицироваться различными 

способами в зависимости от авторов на анализе используемого для коммуникации языка. Д. Нунан 

классифицировал задания согласно используемым стратегиям. Он предложил пять различных типов: когнитивный, 

межличностный, лингвистический, аффективный и креативный. 

Во всех перечисленных случаях учащийся принимает активное участие в процессе обучения, создавая идеи, 

обеспечивая себя возможностями для обучения в отличие от простого реагирования на стимулы учителя. Ученик 

не является пассивным наблюдателем процесса обучения, для которых вещи происходят сами по себе, а 

становится причиной этих происходящих событий. Процесс обучения становится результатом инициированного 

им самим взаимодействия с окружающим миром. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Серикжанова С.Т. 

Средняя общеобразовательная школа-гимназия №17 

 

Результатом обновления содержания образования должно стать то, что ученики сами смогут добывать 

знания на каждом уроке при организующем и направляющем участии учителя. Известно, что для учителей 

иностранного языка основная цель - научить детей говорить, то есть развить коммуникативную компетенцию.  

Переосмысливание содержания образования Республики Казахстан стала необходимым в свете реализации 

Государственной программы трехъязычного образования и анализа ситуации за весь период независимости. 

Программа дала уникальную возможность пересмотреть подходы к преподаванию языка и усвоить инновационные 

и эффективные методы развития языковых навыков, которые позволяют учителям применять новые подходы на 

уроках не только иностранного языка, но и родного.  

Как известно в Казахстане пропагандируется знание трех языков: казахского - как государственного, 

русского - как языка межнационального общения и английского – как языка успешной интеграции в глобальную 

экономику. Через развитие у детей четырех навыков речевой деятельности формируется функциональная 

грамотность, которая поможет им в будущем адаптироваться к реалиям взрослой жизни. Согласно исследованиям 

зарубежных и отечественных ученых при обучении иностранному языку необходимо применять такие способы и 

приемы, которые помогают детям усваивать язык без перевода, то есть при помощи карточек, текстов, ссылок, 

жестов и действий, связав его с реальными жизненными ситуациями и интересами учеников.  

Для того чтобы процесс обучения был наиболее эффективным казахстанскими учеными и учителями-

практиками разработаны принципы планирования, соответствующие целям обучения в формате обновления. 

Педагогам предлагается расписанный, структурированный, спиральный план, с ясными и обозначенными целями 

обучения. Уникальность такого плана в его гибкости. С одной стороны, они расписаны шаг за шагом, с 

рекомендациями для учителя, а с другой, учителю оставляется право выбора материала, ресурсов и стратегий 

достижения целей. Под понятием «спиральный план» подразумевается то, что цели обучения м огут повторяться из 

года в год, но с каждым годом содержание становится более сложным, значение цели более глубоким.  

Краткосрочные планы составляются на основе среднесрочных планов. Конечно, нет необходимости 

копировать весь предложенный материал из среднесрочного плана, учителя могут вносить изменения или же 

полностью пересмотреть его по своему желанию, ориентируясь на уровень, индивидуальные и возрастные 

особенности своих учащихся. Неизменными остаются только цели обучения которые учащиеся должны достичь . 

На уроке важное значение имеет создание положительного эмоционального настроя и ситуации успеха на уроке.  

Для первоклаcсников встреча с иностранным языком – это большой стресс, так как он является неродным, 

незнакомым и непонятным. В этой ситуации учитель становится проводником, чередуя роли «фасилитатора» и 

«челенджера». В роли фасилитатора учителя стараются через различные стратегии «scaffolding» (подмостков) 

сделать достижение цели обучения более легкими. Для этого они используют вербальные и невербальные виды 
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поддержки и дают направления ученику, который наблюдает за мимикой, жестами, картинками, и вопросами. 

Например, ученик затрудняется в выборе местоимения, в предложении «Armanis my friend. («He» или «She»)… is 

7.». Учитель показывает картинку, где «He» одет в одежду мальчика, а «She» в одежду девочки или называет 

местоимение и жестами показывает на девочку или мальчика. Роль «челенджера» необходимо примерять для более 

глубокого понимания предмета учеником или более развернутого ответа. Например, уч еник: «My mother is 

beautiful.», учитель жестом просит продолжать говорить «And…». Тем самым ученик понимает что он может 

использовать и другие прилагательные и расширить свою речь. «My mother is beautiful and kind». Программа 

обновления содержания образования предполагает, что обучение должно быть активным, проводиться в условиях 

созданной коллаборативной среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения 

должны реализовываться межпредметные связи.  

Кроме перечисленного обязательным является использование информационно-коммуникативных 

технологий, диалогового обучения, технологии критического мышления, осуществляться методы исследования и 

своевременное реагирование на потребности учащихся. Особое внимание уделяется коллективной работе как 

важной основе любого развитого, современного социума. Контактируя друг с другом, обмениваясь и копируя 

чужой опыт, обсуждая проблему учащиеся более глубоко и крепко усваивают материал. Теории «зоны 

ближайшего развития» Л.Выготского, «scaffolding» Дж.Брунера и исследования кооперативного обучения 

С.Кагана подчеркивают, что наиболее действенное обучение происходит именно в качественно организованной 

групповой работе, чем при самостоятельной работе. Например, при прохождении темы «Казахстан» предлагается 

группам нарисовать животных, которые живут в лесу, в горах, на равнине, используя конструкцию «there is», 

«there are». При работе в группах необходимо также учитывать дифференциацию обучения, так как в классе 

обучаются ученики с разными способностями: одни быстро схватывают и запоминают материал, другим требуется 

больше времени на осмысление учебного материала. А если они работают в группе, то помогают друг другу. 

Работая в группах, учащиеся выполняют различные задания, например, при изучении темы «семья» уч итель может 

предложить им составить постер о семье. Можно отметить, что дети рисуют не только членов семьи, но кошек и 

собак. Они мотивируют это тем, что животные тоже члены семьи. В ходе презентации учащими вводятся новые 

слова «cat», «dog» и т.д.. Таким образом, учащиеся используют свои собственные знания и опыт, что позволяет 

активировать пассивный словарь и сделать речь более естественной и реалистичной.  

Формированию этого навыка способствует метод CLIL (Content and language Integrated learning). CLIL - это 

изучение на иностранном языке всех или нескольких предметов школьной программы, другими словами 

предметно-языковое интегрированное обучение. Это может быть окружающий мир, информатика, математика, 

химия, биология и даже физическая культура. В казахстанской школе планируется преподавание на английском 

языке четырех предметов, таких как физика, химия, биология и информатика. Конечно, в общеобразовательной 

школе вести предметы полностью на иностранном языке довольно сложно, но элементы методики CLIL на у роках 

можно использовать. Так, при прохождении темы «цвета» учащимся, дается шанс по экспериментировать. Учитель 

предлагает смешать краски разных цветов, и посмотреть сколько новых можно еще получить. При прохождении 

темы «цифры» урок связывается с математикой, предложив детям решить примеры на иностранном языке, 

например «six and two is eight». Используя данные задания можно увидеть, что язык здесь выступает уже не целью, 

а средством изучения другого предмета, то есть ученики видят, что с помощью иностранного можно узнавать 

новую интересную информацию. Изучение языка сразу становится более осмысленным, ведь он используется для 

решения конкретных задач.  

Важным моментом является этап осмысления преподавания после проведенного урока. В отличие от 

традиционного подхода индивидуальный план можно комментировать своими размышлениями, использовать его 

для дальнейшего улучшения и развития обучения. Так как постоянная рефлексия своей деятельности заставляет 

нас не стоят на месте, а быть в постоянном поиске, будь то учитель с большим стажем работы или учитель, 

который недавно пришел на работу в школу. Мы на пороге больших перемен, и от нас, учителей, зависит 

готовность детей к запросам ХХІ века.  
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БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ   ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

 

Серікбаева Б.Ж. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік университетінің ІІІ курс  білімгері 

 

Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім деңгейін көтерудің тиімді жолы – білім беру саласын толықтай 

ақпараттандыру. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру 

стратегиясы» Жолдауында «Білім беру реформасы-Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз 

етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетуі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі 

арттырып отыруды талап ететіндігін көрсетеді. Қазіргі заман педагогінен тек өз мамандығының терең білгірі 

болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық- психологиялық сауаттылық, саяси –экономикалық білімділік және 

ақпараттық сауаттылық талап етіледі. Сонда ғана заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 

шығармашылықпен жұмыс істейтін, оқу мен тәрбие ісіне белсене қатысатын, оқытудың жаңа технологиясын 

шебер меңгерген, білігі мен білімі жоғары ұстаз бола алады. Әрбір педагог өз жұмыс тәсілі мен формасын,өз 

педагогикалық технологиясын таңдай отырып, білім алушылардың білімін жетілдіру бағытында жұмыс істеуі 

керек. Осыған байланысты соңғы жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан жаңа ұғымдардың бірі – инновация. 

Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді колледж өміріне кеңінен енгізу жас маманның саналы да 

сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады. 

«Инновация» - бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Оқу мақсатының жүйесінде 

берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат 

алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже – жаңалыққа бет бұрудың кілті. 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. 

Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір оқытушы үшін табылған жаңа 

әдіс, жаңалық, басқа оқытушыға үшін өтілген материал тәрізді. 

Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал инновациялық үрдісті 

«жаңа әдістеме құралы» деп қарауға болады. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін 

тереңдетуге, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды  енгізуге, пайдалануға және 

шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану - оқытушы ұтады, яғни ол 

сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады.  

Педагогикалық инновация - педагогикалық жүйедегі жаңашылдық. Инновация (лат. innovis) - жаңа, 

жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді. Энциклопедиялық сөздіктерде "инновация" әр түрлі анықталады. Т.И.Шамова, 

П.И.Треьяковалардың еңбегінде "Инновация дегеніміз - жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз 

- тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни, инновация үрдісін мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, 

қалыптастыруды анықтайды, ал "жаңаша" деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс -тәсілі мен технологиясын 

қамтитын құбылысты түсінеміз" делінген. Ал, ең алғаш "инновация" ұғымын қазақ тілінде анықтаған ғалым, 

профессор Н.Нұрахметов: "Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз - білім беру мекемелерінің 

жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі" деген анықтаманы ұсынады 

[1]. 

Инновация - модификациялық, комбинаторлық, радикалдық инновация деп үш түрге бөлінеді. 

Модификациялық инновация - бұл, қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған, 

В.Ф.Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектілері және оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал 

бола алады. 

Комбинаторлық инновация - бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. 

Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел. 

Радикалдық инновацияға білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім 

беруде, негізінен мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.  

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру - жаңа педагогикалық технологияны 

ендіруді міндеттейді. Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегі алғы шарттар қажет: 

·                   оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу;  

·                   оқушылардың сабақтастылығын болдырмау шараларын кеенді түрде қарастыру. Оның ғылыми-

әдістемелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;  

·                   жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандартымен жете танысу, 

білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру  арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде 

игертуге қол жеткізу; 

·                   оқыту үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі басшылыққа алу [2]. 

Жаңа инновациялық әдістерді пайдаланудың әдістері неде?  

1) қазіргі уақыт жаңалық пен инновация уақыты. Күнделікті өмірде жаңа білім мен жаңалықтармен 

кездесеміз. Бұған оқыту үрдісі де сәйкес болу керек. 

2) жаңалықты пайдалану оқушының ойлау қабілетін жаңалыққа икемдеп, алдын ала болжам жасауға 

үйретеді. 
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3) инновациялық әдістер бұл белсенді оқыту әдістері. Ақпаратты белсенді түрде сіңірген оқушы жадында 

өздері айтқанның 80% сақталса, өздері істегеннің 90% қалады. 

Жаңа оқыту технологиясының түрлері көп. Кейбіреуін атап айтатын болсақ, оқу мен жазу арқылы сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту (оқушылардың белсенділігі жоғарылап, өздерінің күштеріне деген сенімдері арта 

бастайды), М.М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы» (оқушылардың интеллектуалды және 

шығармашылық потенциалын дамытуға бағытталған), Ж.Қараев пен Ж.Кобдикованың «Үш өлшемді әдістемелік 

жүйесі» (деңгейлік тапсырмалар беру арқылы дамыта оқыту идеясы жүзеге асырылады). 

Сонымен қатар оқу-тәрбие үрдісінде қолданып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген инновациялық 

педагогикалық технологияларды айта кететін болсам төмендегідей [3]: 

. дамыта отырып оқыту әдістемесі 

· тірек және тірек конспектілер арқылы оқыту  

· деңгейлеп оқыту технологиясы 

· тесттік жүйемен оқыту 

· иммитациялық әдіс 

· мультимедия мүмкіндіктерін қолданып оқыту  

· ойын технологияларын қолдану  

· дискуссия сабақтары 

· интеграциялық сабақ 

· топпен жұмыс 

· панорама сабағы 

· проект әдісі (жоба) 

· рольдік ойындар. 

Қорыта келгенде, инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері мынадай: 

- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу; 

- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;  

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;  

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту; 

- қазіргі экономикалық мәселелерді зерттей білуге үйрету. 

Сонымен қатар жоғарыда аталған инновациялық технологияларды мүмкіндігімізше өз пәнімізде қолдансақ, 

болашақ маман сапалы білім, саналы тәрбие алатынына және мемлекетіміздің өркендеп, өсуіне өз үлестерін 

қосатындарына сенімдімін. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР 

 

Құспанова А.Ж.  

М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда білімге ерекше көңіл бөлінгендігі белгілі. Ол бүгінгі өскелең өмірдің талаптарына сай 

маңыздылығымен ерекшеленеді. «Халықтың кемеліне келіп, өркендеуі үшін, ең алдымен азаттық пен білім 

керек»,- деп Шоқан Уәлиханов көрегендікпен айтқандай, халқымызды кемеліне келтіру үшін жастарымызды 

білімді, мәдениетті, Отанын, тілін шексіз сүйетіндей етіп дайындауға әрбір оқытушы міндетті.  Ұлы педагог 
К.Д.Ушинский «... қызығушылық туғызбайтын оқыту бірте-бірте оқушының білімге деген құштарлығын 

жояды, ал тек қызығушылыққа негізделген оқу оқушының еркін, күш-жігерін тәрбиелемесе мәнін 

жоғалтады», – дегендей қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ 

барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Инновациялық технология 

түрлері мыналар: ынтымақтық педагогикасы; білім беруді ізгілендіру технологиясы; проблемалы оқыту 

технологиясы; тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы; түсіндіру, басқарып, оза оқыту технологиясы; 

деңгейлік саралап оқыту технологиясы; міндетті нәтижеге негізделген деңгейлеп саралап оқыту технологиясы; 

модульдік оқыту технологиясы; жобалап оқыту технологиясы. 

Білім негізінен пән арқылы берілетіндіктен, әр пәнді заман талабына сай өз деңгейінде игерту, қай кезде 

болмасын, ең маңызды мәселе. Әрине, терең білім де, материалдың игеруге қолайлығы да, оқулық деңгейімен 

шектелу де мүлде нәтижесіз болды деп айта алмаймыз. 

‘‘Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер» деп Ж.Аймауытов 

айтқандай, бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде. 

Бұлар студенттердің жеке қасиетін аша отырып, азамат етіп тәрбиелеумен қатар танымдық күшін қалыптастыру 

және білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасайды. Жаңашылдық білім беру саласының алдында тұрған жаңа 
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міндеттерді сәтті орындаудың негізгі шарттарының бірі болып саналады. Ол оқу - тәрбие жұмыстарының тиімділігі 

мен өнімділігін арттыруға септігін тигізеді. 

Интерактивті әдістің ерекшелігі – студент өзгелермен араласу барысында ашыла түседі, көбірек оқып, 

тәжірибе жинай білуі керек. Тәжірибе интеллектуалдық тәуелсіздіктің негізі болып табылады және барлық 

өркениетті азаматтың қажетті құралы десек те болады. Қазақстандық зерттеуші А.Әлімов интербелсенді оқытудың 

негізгі қағидалары мен мақсаттарын төмендегідей анықтайды: 

Қағидалар Мақсаттар 

 

Орта 

қалыптастыру 
- Білім алушы оқып/үйренуде өз әрекеттерінің жемісті 

екендігін сезінетін жағдайлар жасау; 

- Студенттер арасында ашық, еркін, шығармашылық қарым -

қатынас орнату; 

- Студенттерге білімді дайын күйде бермей, оны ізденуге 
бағыт-бағдар сілтеу. 

Бірлескен әрекеттер арқылы 

үйрету/үйрену 
- Студенттерге білімнің өзіндік әрекеттер арқылы ғана 

тиімді түрде меңгерілетіндігін дәлелдеу; 

- Студенттерді белсенді әрекеттерге баулып, олардың білім 
игеру әрекеттерін ұйымдастыру. 

Өмірмен байланыстыру - Оқытуды студенттердің болашақ мамандығына 

байланысты 

практикалық әрекеттерге негіздеу, пән мен тақырыпты 

күнделікті өмірде туындайтын проблемаларды шешу деп 

қарастыру. 

Өзінділік пен дербестікке баулу - Студенттердің дайын жауаптарын қанағат тұтпай, оларды 

ой- толғаныс арқылы өзіндік пікір құрастыруға, проблема 

шешуде өзіндік тұрғыдан жауап табуға ынталандыру (егер 

студент жауап бере алмаса, дұрыс жауапты өзі беруге 

асықпай, оны басқа студенттердің табуына ықпал жасау); 

- Студенттердің бойында сыни және аналитикалық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру (күмәндану, ақпараттан әртүрлі 

мағынаны көре білу, өзіндік түсінікке ұмтылу, дәлелдеме 

келтіру). 

 

Сонымен, интерактивті оқыту технологиясы – бұл ұжымдық, өзін-өзі толықтыратын, барлық 

қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген процесс.  

Интерактивтік оқыту технологиясы деп нәтижесінде оқу әрекеті барысында олардың өзара мотивациялық, 

интеллектуалдық, эмоцианалдық және басқа да жақтарынан жетістіктерге жетуді сезіну ситуациясын тудыра 

алатын, студентке педагогикалық әсерлі танымдық қарым -қатынас құруға кепілдік беретін, оқытушы мен 

студенттің іс-әрекетін оқу ойындары түрінде ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз. 

Жалпы әдістер жан жақты болып табылады және ол тек құқықтық пәндер емес, сонымен қатар 

гуманитарлық пәндерге де қолдануға болады. Мұнда мынадай оқыту әдістерінің екі блогы қарастырылған:  

- Бірінші блок. Мұнда мынадай әдістер қолданылады: миға шабуыл, топтық дискуссия (алдын ала белгіленген 

ереже бойынша мәселені ұжым болып шешу), нақты тәжірибелік жағдайларды талдау (тәжірибелік мәселені дұрыс 

шешімін табу мақсатында талдау), іскерлік ойын, рольдік ойындар, және т.б.  

- Екінші блок – бұл оқу процесінде жаңа ақпараттық технологиялар мен интернет – ресурстарды қолдану болып 

табылады.  

Қорыта айтқанда, әр технологияны қолдану арқылы белгілі бір жетістіктерге жете аламыз. Болашақ 

ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін ізгілендіру, интерактивті үрдісте тиімді қолдану 

қазіргі заман талабы. 
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 ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ  

 

Бөкенбаева А. 

Баишев университет 

 

Интерактивтік оқу технологиясы (ИОТ) – деп нәтижесінде оқу әрекеті  барысында олардың өзара 

мотивациялық, инетеллектуалдық, эмоциялық және басқада жақтарынан жетістіктерге жетуді сезіну ситуациясын 

тудыра алатын, оқушыларға педагогикалық әсерлі танымдық қарым-қатынас құруға кепілдік беретін, мұғалім мен 

оқушының іс әрекетін оқу ойындары түрінде ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз. ИОТ -сын қолданатын оқыту 

процесінің құрылымында мына кезеңдерді бөліп көрсетуге болады: Бағыттау. Ойынға қатысушылар мен 

эксперттерді дайындау кезеңі [1]. 

Мұғалім жұмыс тәртібін ұсынады, оқушылармен бірге сабақтың басты мақсаты мен тапсырмаларын 

жасайды, оқу проблемасын құрастырады.  

  Ойын-сабақты өткізуге дайындық. Бұл ситуация, нұсқаулар, қойылымдар мен басқа да материалдарды 

оқыту кезеңі. Мұғалім сценарий жасайды, ойын тапсырмаларына, ережесіне, ролдерге, ойын бөлімдеріне, ұпай 

санау тәртібіне (ойын таблосы құрылады) тоқталады. Оқушылар қосымша ақпарат жинайды, мұғаліммен 

ақылдасады, ойын барысы және мазмұны туралы өзара талқылайды. 

Ойынды өткізу. Бұл кезеңде ойын процесінің өзі жүзеге асады. Ойын басталғаннан кейін ешкімнің оған 

араласуға және бағытын өзгертуге қақысы жоқ. Тек жүргізуші ғана қатысушының әрекетін бағыттап отырады, егер 

ол бастапқы мақсаттан ауытқып бара жатса. Мұғалім  ойынды бастағаннан кейін, аса қажет болмаса оған 

қатынаспауы керек.  

Бұл жерде мұғалімнің міндеті; ойын әрекеттерін, нәтижелерін, ұпай санауды бақылау және түсініспеушілік 

болған жағдайда түсіндіру, оқушылардың сұрағына жауап беру немесе өтініш бойынша оның жұмысына 

көмектесу.  

  Ойынды талқылау. Ойын нәтижесін талдау, талқылау және бағалау кезеңі. Мұғалім талқылау жүргізеді, 

оның барысында эксперттер сөйлейді, қатысушылар өз пікірлерін айтады, өз поязицияларын және шешімдерін 

қорғайды, қорытынды жасайды, таңғалыстарын айтады, ойын барысында туындаған қиындықтары, идеясы тур алы 

әңгімелейді.  

Оқытудың теледидарлық құралдарына кабельдік немесе спутниктік теледидардың көмегімен ұжыммен немесе 

жеке қолданатын бейне лекциялар, сондай-ақ интерактивтік режимдегі теледидар сабақтары жатады.  

  Оқу процесін басқару және білім алушыларға дидактикалық материалдарды жеткізіп беру үшін көліктік 

және ақпараттық коммуникациялар, сондай-ақ автоматтандырылған құжат айналымы жүйесі кіретін 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету, білімнің әлектрондық банкілері және оқытудың интерактивтік 

мультимедиалық құралдары қолданылады[2]. 

  ИОТ-сын пайдалану әр оқушының іс-әрекетін сабақтастыруға (өзара әсерлесудің бүтіндей жүйесі 

пайда болады: мұғалім – оқушы, мұғалім – сынып, оқушылар – сынып, оқушылар-оқушылар, топ – топ, топ- 

оқушы), оның оқу әрекетін және тұлғалар арасындағы танымдық қатынастарын байланыстыруға мүмкіндік береді. 

Педагогикада оқытудың бірнеше моделін атап көрсетуге болады:  

Пассивті – оқушы оқытудың «объектісі» ролін атқарады (тыңдау және көру);  

   Активті (белсенді) оқушы оқытудың «субектісі» болып шығады (өзіндік жұмыс, шығармашылық жұмыс, 

лабораториялық-практикалық жұмыс);  

         Интерактивті – inter (өзара), akt (әрекеттесу). Оқыту процесі барлық оқушылардың тұрақты белсенді өзара 

қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылады. Оқушы мен мұғалім оқытудың тең құқылы субъектісі болып 

табылады.  

  Интерактивті оқыту моделін пайдалану - өмірлік ситуацияларды моделдеуді, ролдік ойындарды 

қолдануды, мәселені бірлесіп шешуді қарастырады. Оқу процесінің қандайда бір қатысушысын немесе идеяны 

(яғни, жақсы оқитындарға ғана назар аудару сияқты) ерекшелеуді шектейді. Бұл моделге адамгершілікпен, 

демократиялық жолмен келуді үйретеді.  

  Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, барлық қатысушылардың 

өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін 

ұйымдастыру. 

Интерактивті оқыту технологиясының аса көп мөлшері белгілі. Әр ұстаз өз бетінше сыныппен жұмыстың 

жаңа формаларын ойлап таба алады. Оқушылар бір -біріне сұрақ қойып және оған жауап беруді үйрететін, 

жұптасып жұмыс істеу әдісін сабақтарда жиі қолданылады. 

 Мысалы: Броундық қозғалыста оқушылар бүкіл сынып ішінде қозғала жүріп берілген тақырыбы бойынша 

ақпарат жинайды. Есептеу ағашы – сынып сандары бірдей 3 немесе 4 топқа бөлінеді. Әр топ өз сұрақтарын талдап, 

ағаштың өздеріне тиісті тармағына (ватман парақ) жауап жазады, содан соң топтар орындарын ауыстырып, 

көршісінің ағашына өз идеяларын жазады.   

  «Өз позицияңды ұстан» - деп аталатын интерацияның да пайдасы бар. Қандай да бір ұйғарым, көзқарас 

оқылады, содан кейін оқушылар «Иә» немесе «Жоқ» деген аймаққа бөлінген тақтаға (плакатқа) барады. 

Мүмкіндігінше олар өз позицияларын түсіндіргені дұрыс.   
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Мұғалім мен оқушының интерактивтік шығармашылығы шектелмейді. Оны қойылған мақсатқа дұрыс 

бағыттай білудің маңызы зор. Бүгінгі шығып жатқан методикалық инновациялар оқытудың интерактивтік 

методымен байланыстырылған.  

  Интерактивтік оқыту – бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым -қатынасы тікелей жүзеге асатын 

сұқбаттасып оқыту болып табылады.  

  «Интерактивтің» негізгі сипаттамалары қандай? Интерактивтік оқыту – бұл танымдық әрекеттің арнаулы 

ұйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын-ала болжауға болатын оқыту тұрі. Осындай 

мақсаттардың бірі оқушы өзінің жетістіктерін, интелектуалдық белсенділігін сезетіндей, оқу барысының 

өнімділігін арттыратын оқытудың жинақы (компортный) шарттарын жасау. Интерактивтік оқытудың мәнісі 

сыныптағы барлық оқушы таным процесімен қамтылады, олар өздерінің білетін және ойлайтын нәрселері арқылы 

түсінуге және қарсы әсер етуге (рефлектировать) мүмкіндік алады [3].  

Таным процесінде, оқу материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді; әр 

оқушы өзіне тән ерекше еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тәсілдерін алмасу үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, 

бұл процес өз-ара қолдау және қайырмыдылық атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім алып қана қоймайды, 

танымдық процестің өзін дамытады, оны әлдеқайда жоғары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне көтереді. Сабақтағы 

инетрактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге 

алып келетін - ұйымдастыру және сұқбаттасып қарым -қатынас жасауды дамытуды ұысанды. Интерактив бір 

көзқарастың немесе бір ғана сөйлеуішінің басым болуы жағдайын болдырмайды. Сұқбаттасып оқыту барасында 

оқуышлар сыни ойлауды, тиісті ақпарат пен белгілі жағдайды талдау негізінде күрделі мәселелерді шешуді, балама 

көзқарастарды салыстыруды, ақылды шешімдер қабылдауды, дискуссияға қатысуды, басқа адамдармен тиімді 

қарым-қатынас жасауды үйренеді. Ол үшін сабақта жекелей, жұптық және топтық жұмыс ұйымдастырылады, 

зерттеу жұмыстары, родік ойындар қолданылады, құжаттармен және түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасайды, 

шығармашылық жұмыстар пайдаланылады.  

Интерактивтік оқыту формаларына нені жатқызуға болады? Бүгінгі күні әдіскерлер мен шығармашыл-

ұстаздар топтық жұмыстың көптеген түрін жасап шығарды. Олардың ішіндегі кең таралғандары - «үлкен шеңбер», 

«аквариум», «миға шабуыл» (мозговой штрум), «дебаттар»  [4].   

Алдынғы сабақтардағы білімдері немесе өмірде алған тәжрибелері негізінде аздаған хабары бар қандайда 

бір мәселе толығымен талқыланатын болса ғана, интерактитік оқыту формасының тиімділігі жоғары болады. Одан 

басқа, қарасытрылатын тақырып жыбық немесе тар мағаналы болмау керек. Мысалы, ұрлық үшін жауапкершілік 

қандай болу керек немесе салық мөлшері қанша болу керек деген сияқты сұрақтарды топ алдында талқылаудың 

мағынасы жоқ. Талқыланатын мәселенің деңгейі тар экономикалық (құқықтық, саяси, тарихи, т.б.) сұрақтардан 

мәселені кеңінен қоюға көшуге мүмкіндік жасайтындай болу керек. Интерактитік оқыту технологиясы мен 

концепциясы интеракция (ағлш. Interaction - өзара әсер, бір-біріне әсер ету) құбылысына негізделген. Оқыту 

барысынде жеке тұлғалар арсында танымдық қарым -қатынас орнап, оның субъектілерінің бәрі өзара қатынасқа 

түседі. Әр оқушының жеке жұмысы мен оның жеке тұлғасын дамыту адамдардың бір -бірімен сөйлесу және өз ара 

әрекеттесу барысында жүзеге асады. Осы концепцияны жақтаушылардың ойынша, осындай ситуацияның жиі 

қолданылатыны және ыңғайлы түрі оқу ойындары болып табылады. 
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БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ 

ЫНТАЛАНДЫРУ 

 

Жаңғабыл А. 

С.Бәйішев ат. Ақтөбе университеті 

 

Оқытудың белсенді оқыту әдістері деген не? Оның тиімділігі қандай? Ең бірінші оқытудың белсенді оқыту 

әдістерін пайдалану арқылы оқушының Райан мен Деки (2009 ж) анықтаған «ішкі уәж» (мотивация) деп аталатын 

қасиетін оятуға мүмкіндік аламыз. Осы арқылы оқушылар өзін-өзі ынталандыра алады және қызығушылық пайда 

болады. Ішкі уәж оқушының жаман баға алып қалмау, жазалауға ұшырамау үшін түрткі болып табылатын сыртқы 

ынтадан айырмашылығы осы. Ғалымдардың зерттеулері нәтижелі оқу үшін оқушының бойындағы ішкі уәж мәні 

оқушының интеллект мәнінен жоғары болғанын көрсеткен екен. Орта деңгейлі қабілеті бар оқушыда жоғары 
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деңгейде ішкі уәж болғанда ол жоғары көрсеткіштерге қол жеткізе алады. Егер жағдай керісінше болса, оқушының 

ішкі уәжінсіз оның туа біткен жоғары қабілеті ешбір жақсы нәтиже бермейді [1]. 

Біз балаға қалай оқу керектігін үйретеміз. Қоғамда болып жатқан күрделі өзгерістер қазіргі мектеп алдына 

жаңа мақсаттар қояды. Оқытушылар баланың бойында кез келген жағдайға тез бейімделе алу, күрделі сұрақтарға 

икемділік пен шығармашылық таныту арқылы шешім таба алу, әр түрлі адамдармен тіл табыса алу сияқты 

дағдыларды дамытуы қажет. 

Біз үлкендердің өзіне ұзақ уақыт, бір қалыпты ырғақпен оқылатын дәріс қалай қабылданатынын есімізге 

түсірейікші. Оқушыларымыз осындай сезімнен арылу үшін сабағымызды басынан бастап оқушыны белсендіруден 

бастаған жөн. 

Сабақты қалай бастауға болады? Егер кез келген баланың ынтамен орындайтын іс-әрекет түрі ойын 

болатын болса, жақсы нәтижеге жету үшін баланың осы әрекетін білім мен тәрбие үдерісімен ұштастыруымыз 

керек. Сабақтың басынан бастап сыныптағы әр іс-әрекетімізді ойын түрінде ұйымдастырсақ, әрбір бала өз 

мүмкіндігін көрсете алатын еркін жаймашуақ орта қалыптасады. 

Сонымен оқытудың белсенді оқыту әдістері деген не? 

Оқытудың белсенді оқыту әдістері – бұл әдіс оқушының танымдық, практикалық іс-әрекет белсенділігін 

арттыратын, негізінен оқушы мен оқытушының арасындағы белгілі бір  мәселені шешуге бағытталған диалог 

болып табылады. Бұл әдісті қолдану оқытушыдан оқушының жас ерекшелігін, әр оқушының топта жұмыс жасай 

алу ерекшелігін білу сияқты психологиялық білімнің болуын талап етеді. 

Пікірталас әдісін қолданып өткізген семинар сабағынан үзінді. 

1) Оқытушы сабақ тақырыбын хабарлап, өзі пікірталасты жүргізуі немесе көшбасшы -студентті 

тағайындауы мүмкін. 

2) Студенттер проблеманы шешудің жолдарын, ойларын беделді дереккөздерге (теориялар, 

концепциялар, ілімдер) сүйене отырып білдіреді. 

3) Оқытушы немесе көшбасшы-студент барлық ойларды тақтаға жазады, әр нұсқаны талқыға салады, 

оларды маңыздылығына, мәніне қарай орналастырады. 

4) Пікірталас соңында талқылау нәтижесінде соңғы шешімдер қабылданады[3]. 

«Шағын топтар» әдісін семинар сабақтарында қолданған орынды. «Шағын топтар» әдісін қолданып 

өткізген сабақ үзіндісін келтіріп көрейік: 

1) Студенттер 3-5 адамнан шағын топтарға бөлінеді (студенттер тілегі бойынша немесе олардың 

дайындық деңгейі, «күшті-әлсіз» студент позициясынан оқытушы өзі топтарға бөлуіне болады). 

2) Әр топтың басшысы тағайындалады. 

3) Әр топ өздерінің рөлдерін бөліп алады: «Баяндамашылар» тобы, «Оппонент-сыншы» тобы, 

«Қорғаушы» тобы. «Баяндамашылар» тобы аудитория алдында негізгі ережелер, қағидалар мен концепцияларды 

нақтылы мысалдармен, көрнекіліктерімен баяндап береді. «Оппонент-сыншы» тобы «Баяндамашы» тобына 

сұрақтар қояды, баяндамаларын, оның мазмұнын, дәлелдемелерін сынға алады. «Қорғаушы» тобы жаңа фактілер 

келтіріп, ойларды толықтырады, мысалдар келтіреді. 

4) Жұмыстың тиімді болуына «Баяндамашы» тобының өз баяндамаларымен аудиторияны алдын-ала 

таныстырулары да ықпал етеді. Топтың әрбір мүшесі кем дегенде бір тапсырманы орындаулары керек: 

иллюстрация дайындау, мысалдарды таңдап алу, баяндама жасау, қосымша әдебиетті іріктеу және т.б.  

«Тірек конспектілер» әдісін семинар және практикалық сабақтарда қолдануға болады. Төменде аталған 

әдісті қолданып өткізілетін сабақ үзіндісі берілген: 

1) Оқу тобы семинар сабақтың сұрақтарына байланысты 3-4 шағын топтарға бөлінеді. 

2) Әр топ мынандай тапсырмаларды алады: нақтылы бір сұрақ бойынша тірек конспектісін жасайды, 

оған оқулықты, конспект дәрісті және т.б. қолдануға болады. Тапсыраны орындауға 20 минут уақыт бөлінеді. 

3) «Үздік тірек сызбасы» атты сайыс ұйымдастырылады. Сайысқа қойылатын талап-тірек сызба 

бойынша сұраққа қысқа да түсінікті жауап беру іскерлігін таныту. Эксперт ретінде оқытушы өзі шығады.  

4) «Тірек сызба бойынша жауап берген үздік студент» байқауы өткізіледі. Топ мүшелері басқа топ 

мүшелерінің сызбасы бойынша сөйлейді. Эксперт ретінде студенттер өздері шығады [3]. 

«Миға шабуыл» әдісін қолданып өтетін сабақ үлгісі келтірілген: 

I кезең – ұйымдастырушылық: дәрісхананы даярлау, жиһаздарды орналастыру, қажет құралдарды әзірлеу.  

II кезең – мақсатты қою: тақырыпты, сабақтың мақсаты мен формасымен, қатысушыларды ұжымдық 

жұмыс тәртібімен, шарттарымен таныстыру (уақыты 5 минут). Сонымен қатар, «Миға шабуылды» бастамас бұрын 

студенттерді төмендегідей ережелермен таныстырып өткен жөн: 

-барлық қатысушылар-тең дәрежелі серіктестер; 

-сыни тұрғыдағы ескертулер мен бағалауға тыйым салу;  

-кез келген ой-нақтылы, шынайы, ғажайып және ақылға сыйымсыз болса да қабылдана береді;  

-өзін-өзі ынталандыру: «Мен миға шабуылдаушымын, мүмкін, менің ғана ойым бүкіл проблеманы шешуге 

негіз болады». 

III кезең – жұмысшы топтарды құру: олардың бірі – «эксперт», қалғандары – «ойлар генераторы». Топ 

құру студенттердің өз қалаулары бойынша жүзеге асады (уақыты 10 минут). 

IV кезең – жалпы жаттығу. Сабақ тақырыбына және де бұрын өткен сабақ тақырыптары бойынша 

сұрақтарға өте жылдам жауап беру (уақыты 10 минут). 
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V кезең – өзіндік «шабуыл». Барлық топтарда ойлар баяндалады, эксперттер жазып отырады (уақыты 10 

минут). 

VI кезең – жинақталған ойларға талдау өткізу: үздік ойлармен танысу, оның авторлары өз ойларын 

қорғайды, дәлелдейді. Үздік ойларды барлық топтар бағалайды. Талқыға салу қорытындысы бойынша ұжымдық 

шешім қабылданады ( уақыты 20-30 минут). 

VII кезең – финалдық: оқытушы жалпы қорытынды жасайды, топтардың жұмысына баға береді, сәтті 

шыққан ойлар, кезеңдер аталып өтіледі,келесі «шабуылдарға» ұсыныстар мен пікірлер білдіріледі (уақыты 5-7 

минут). 

VIII кезең – рефлексия: сәттіліктер мен сәтсіздіктерді талдау [4]. 

 «Дөңгелек үстел» әдісін қолданып өткізілетін сабақ үлгісі беріліп отыр. Сабақ төрт кезеңнен тұрады: 

I кезең – дайындық: білім алушылар өз бетінше әдебиетпен танысады, қысқаша тезис құрастырады 

(сабаққа дейіг 1-2 апта бұрын). 

II кезең - мақсатты-ұйымдастырушылық: оқытушы тақырыпты, мақсатты, талқылауға шығарылған 

сұрақтарды хабарлайды, негізгі баяндамашылар, оппоненттер, эксперттер ретіндегі топтарды анықтайды, 

«дөңгелек үстелге»қатысушылардың ережелерімен таныстырады (уақыты 10-15 минут). 

III кезең – «дөңгелек үстел»: сұрақтарды талқылауға салу, өз шешімдерін, дәлелдерін келтіру; 

оппонеттердің ортаға салынған пікірлерді теріске шығаруы; эксперттердің айтылған пікірлерін тіркеп отыруы және 

«дөңгелек үстелге» қатысушылардың белсенділік деңгейін анықтау (уақыт 30-40 минут). 

IV кезең – қорытынды: оқытушы талдау жасап, жалпы қорытындысын шығарады, топтардың жұмысына 

жалпы баға береді, алдағы уақытта талқыға салынатын сұрақтарды, мәселелерді айтып өтеді, ортақ келісімге 

келерлік шешідер мен ұсыныстарды шығарады (уақыт 20 минут) [5]. 

Осы сияқты белсенді оқытудың көптеген әдістері бар, менің ұсынып отырғаным бірнеше түрі ғана. Осы 

әдістерді кез келген пәнде қолдануға болады. Қандай әдісті қолдансақ та оқушы тақырыпты өзі меңгеретіндей 

жағдай жасау, баланың өз-өзіне сенімділік ұялату мүмкін болатын орта қалыптастыру екенін ұмытпағанымыз жөн.  
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Бағалауды жаңғырту, білім беру аясында кез келген жүйелі өзгерістерге мүмкіндік беру үшін қажет. Жаһандық 

масштабтағы өзгерістер, оқушыларды келешекте еңбек нарығында олардың жетістіктері үшін қажетті дағдылармен 

қамтамасыз етуін талап етеді(МакГо, 2008). 

 Критериалды бағалаудың моделі оқушының дамуын, оның қызығушылығын және оқуға деген ынтасын 

арттыруға бағытталады. Егер әр оқушыға және оның ата-анасына түсінікті болатындай нақты әрі өлшемді бағалау 

критерийлері белгіленетін болса, бұған жетуге әбден болады. 

Аныққұрастырылғанбағалаукритерийлерініңкөмегіменмұғалім де, оқушы да:  

 Оқушыоқытудыңқайсатысында?    

 Оларбілімалуда неге талпынады?  

 Бұғанжетугекөмектесуүшін не істеукерек? екенінтүсінеді. 

Оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау жүйесінің қазақстандық әдістемесі педагогикалық өлшеулер 

аясындағы білім беру саясатын дамытудың толыққанды тәсілдерін көрсетіп, бағалаудың барлық элементтерін 

қамтиды (ережелер, түрлер, механизмдер, рәсімдер, құралдары, есеп беру және т.б .) [1].   

Оқужылыбарысындаоқудыңілгерілеуі, үлгерімітуралымәліметтіжинауүшінбағалаудыңекітүріжүзегеасырылады: 

қалыптастырушыжәнежиынтықбағалау (1-сурет). 

Жиынтықбағалауөзкезегіндебөлім/ортақтақырыптарбойыншажиынтықбағалау, тоқсандық, орта білім беру деңгей і 

бойынша жиынтық бағалаудың рәсімдерінен тұрады [2].   
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1-сурет. Критериалды бағалаудың құрылымы 

 

Бағалау тәсілдері критериалды бағалаудың түрлеріне, пән мазмұнына қарай ерекшеленуі мүмкін.  

Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, оқу үдерісі барысында мұғалім 

тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды, мұғалім мен оқушы 

арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушылардың қателесуге, 

оны түзетуге құқығы бар. Бұл оқушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол 

жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен 

оқушылардың арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін, оқу жетістігінің дамуына, өсуіне тікелей әсер 

ететін үдеріс болып табылады. 

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасындағы бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл, баға қою арқылы белгілі 

бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы, білім беру деңгейі) аяқталғанда мұғалімдерге, оқушылар мен ата-аналарға 

оқушының ілгерілеуі туралы ақпаратты ұсыну үшін өткізіледі. Бұл белгілі бір кезеңде оқу бағдарламасы мазмұнын 

меңгеру деңгейін анықтауға, тіркеуге мүмкіндік береді [3].  

Тіркеу үдерісі кезінде оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес оқушылардың білімін, дағдысын көрсететін 

дәлелдерді жинау жүзеге асырылады.  Жиынтық бағалау тоқсан барысында (бөлім/ортақ тақырыптар бойынша 

жиынтық бағалау), тоқсан соңында (тоқсандық жиынтық бағалау) және білім беру деңгейін аяқтағанда  (негізгі, 

жоғарғы) жүргізіледі.    Жиынтық бағалау бойынша балл/деңгей/баға туралы шешімді мұғалім бағалау 

критерийлеріне сәйкес қолданады. Аталған бағалауды сабақ үстінде 15-20 минут уақытты алатындай мерзімде 

ұйымдастыру ұсынылады.   

28 қаңтардан басталған өндірістік(педагогикалық) практика кезінде география сабағында оқушылардың 

белсенділігін арттырып, қызығушылықтарын ояту  мақсатында жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

қалыптастырушы бағалауға(жеке,жұптық,топтық бағалау;кері байланыс т.с.с) әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

ойлап,қолдануға тырыстым.Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің кең етек жайғанын ескеріп,8-сынып 

оқушыларының арасында қай әлеуметтік желі жиі қолданыста екенін зерттеп, «Демографиялық проблемалар» 

тақырыбын жарыс түрінде өткізген ашық сабағымда  сол әлеуметтік желілерді  

(instagram,vkontakte,snapchat,youtube) топқа бөлу және топтық бағалау кезінде қолданған болатынмын. Яғни 

оқушыларды  төрт әлеуметтік желімен төрт топқа бөліп,сол әр әлеуметтік желінің суретін тақтаға іліп, әр кезең 

сайын(үй тапсырмасын сұрау,өткен тақырып бойынша қайталау тапсырмалары,постер қорғау,жаңа тақырып 

бойынша тапсырмалар т.с.с) баса озған топқа лүпіл(лайк) басып отыру арқылы сабаққа деген белсенділіктерін 

арттырдым (2-сурет). 

 2-сурет 

Кері байланыс технологиясы аясында білім беру үдерісін жобалаудың үш кезеңін жүзеге асыру көзделеді:  

1-кезең:  мақсаттар мен қалаулы нәтижелерді анықтау, яғни, «Оқушы нені білуі, түсінуі және жасай алуы қажет?» 

деген сұраққа жауап беру;  

2-кезең: лайықты дәлелдерді анықтау, яғни, «Оқушылардың қалаулы нәтижелерге жетуі мен оның стандартқа 

сәйкестігінің дәлелі не болып табылады?» деген сұраққа жауап беру;  

3-кезең: оқу мен оқушылардың нәтижелерге жету үдерісін жоспарлау. 

Ашық сабағымды әлеуметтік желілермен байланыстырып өтіп жатқандықтан,рефлексияны да тікелей байланысты 

еткен болатынмын. Тақтаға өзімнің почтамның атауы және почта mail.ru -дың суреті салынған А3 форматындағы 

конвертті  іліп,әр оқушыға карточкалар тараттым. Олар да карточкаларда өз почта атауын көрсетіп сабақта алған 

әсері,қиындық келтірген,оңай болған тапсырмалар жөнінде толтырып тақтадағы конвертке салды.  

Осы ашық сабағым мен көп қолданыста жүрген әдіс-тәсілмен өткен сабағымды салыстыра отырып оқушылардың 

да қызығушылықтарының өзгенгенін байқадым. 

Критериалды бағалау оқушылардың оқу нәтижелері туралы объективті ақпаратты ұсынуға мүмкіндік береді.  Ол 

оқушыларды ынталандыруға және оқу үдерісінде олардың ілгерілеуін қамтамасыз ету үшін үнемі көмек беруге 

бағытталған. Бағалау стандарттары, дифференциалды критерийлерді және механизмдерді құру анықтықты, 
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валидтілікті, объективтілікті, айқындықты қамтамасыз ететін бағалау рәсімдерінің сапасын арттырады, әр 

оқушының оқудағы қажеттіліктері мен халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Жарлық (2016) Білім және ғылым министрлігінің білім беруді 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана. 

2. Педагогикалық шеберлік орталығы және Кембридж университетінің білім беру факультеті (2012) Қазақстан 

Республикасы педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының деңгейлі бағдарламасына 

арналған глоссарий. Астана: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагогикалықшеберлікорталығы.  

3. Критериалды бағалаудың моделі. 

Ғылыми жетекші – География және туризм    

кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. А.Ж.Әбденов 

 

 

ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ  

 

Пернеқұл Ә.Қ. 

  Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті   

 

Қазіргі кезеңде Республикамызда  білім берудің жаңа жүйесі жасалып, қазақстандық білім беру жүйесі  

әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу – тәрбие үрдісіндегі  елеулі 

өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгеріп, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа 

көзқарас, жаңаша қарым – қатынас пайда болды. Мемлекеттік білім стандарт деңгейінде оқыту үрдісін 

ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді. Бір сөзбен айтқанда білім беру  

бағдарламасының негізгі мақсаты мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту болып отыр. 

Бұл Елбасының білім саласын жаңарту туралы бастамаларын іске асырудағы маңызды тетіктерінің бірі[2]. 

Бүкіл дүниежүзілік білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімінің жаңа жүйесі 

құрылуда. Бұл үрдіс педагогка теориясы мен оқу – тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізуімен қатар жүргізіледі. 

Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды 

сын көзбен бағалай отырып саралауды, студенттердің шығармашылық әлеуметін дамытудың, оқытушы іс – 

әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді. Сондай технологиялардың бірі  – Блум таксономиясы[1]. 

Ғылыми әдебиеттерде «таксономия» (гректің t xis — орналасу, құрылыс, тәртіп және n mos — заң) шындықтың 

күрделі нысандарын жіктеу және жүйелеу теориясы туралы ғылым ретінде сипатталады [4]. 

Бенджамин Блум – америкалық оқыту әдістемесінің психологі, Блум таксономиясының авторы. 

Пенсильванияда Ленсфорд қаласында туылған, 1935 жылы Пенсильван университетін бакалавр және магистр 
деңгейлерімен бітірген, 1942 жылы Чикаго университетінде докторлық деңгейін қорғады. «Блум 

таксономиясы» атты кітабында өз теориясын дамытқан. 1956 жылы Бенджамин Блумның төрағалық етуімен білім 

беру комитеті әзірлеген Блум таксономиясы сын тұрғысынан ойлауды қарастыруға болатын ойлау дағдыларының 

кеңінен қолданылатын иерархиялық моделі болып табылады. Блум таксономиясының мақсаты  – оқытудың 

неғұрлым тұтас нысанын құру[5]. Блум таксономиясы қарапайымнан күрделіге қарай 6 сатыдан тұрады: Білім; 

Түсіну; Қолдану; Талдау; Жинақтау; Бағалау. 

Мақсаттар жүйесі Оқушылардың іс - әрекеті 

Білім Оқушы меңгеретін және оған берілетін білім негіздері 

Түсіну Оқушы білімді қабылдайды, түсінеді, түсіндіреді 

Қолдану Алған білімді қолданады 

Талдау Білімді жақсы қабылдайды, талдайды, саралайды, саралайды  

Жинақтау Алған білімнен жаңа өнім жасап шығарады 

Бағалау Өз пікірін білдіреді, сынайды,жоққа шығарады не мақұлдайды 

 

Блум таксономиясы әрбір тақырыпты мұқият оқып – үйренуді, ал іс тәжірибеге негізі арнайы дайындықты 

қажет етеді.Соған қарамастан бұл жүйенің құрамдас бөліктерін күнделікті сабаққа пайдалануға болады [3]. 

 Блумның таным деңгейлерінің таксономиясы бойынша литосфера тақырыбының сұрақтары мен 

тапсырмаларына: 

Білім 

1. Литосфера ұғымына түсінік бер. 

2. Литосфера құрылымын сипатта. 

3. Литосфераның басқа қабаттармен байланысын анықта. 

Түсіну 

1. Литосфераның басқа қабаттардан ерекшелігін түсіндір. 

2. Жер қыртысының қалыңдығы әртүрлілігіне мысал келтір. 

3. Магмалық,метаморфтық,шөгінді тау жыныстарының қасиеттерін сипатта. 

4. Жер шарындағы ірі литосфералық тақталарға сипаттама бер. 

    Қолдану 
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1. Тектоникалық картадан ірі литосфералық тақталарды,рифтілердің және шұңғымалардың таралу ауданын 

анықтаңдар. 

2. Қазақстан физикалық картасын пайдаланып,ел аумағында кездесетін ежелгі және жас платформаларға 

сипаттама бер. 

3. Дүниежүзі физикалық картасынан геосинклинальді аймақтарды көрсету. 

4. Жер бетіндегі ең биік және ең төмен орналасқан аумақтарға сипаттама бер. 

Талдау 

1. Мұхит пен құрлықтың литосфералық қабатындағы айырмашылығы мен ұқсастығын салыстыр.  

2. Литосфераның құрылымына қатысты  тұрақты және жылжымалы аймақтар (басқа мәтіндер, платформалар 

және бүктелген белбеу) бар, бұл аймақтардың ерекшеліктерін талдап, картадан көрсет. 

3. Анд және Памир тауларының жер қыртысы түзілуінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдау 

жаса. 

4. Атлас және  Карпат тауларының тау жыныстарының түзілуін сипатта. 

Жинақтау 

1.   Адам әрекетінің литосфераға әсерін анықта. 

2. Жер бетінде минералды шикізат ресурстарын ұтымды пайдалану міндеттерін талда. 

3. Биосфераның жер геосфераларының бірі ретіндегі негізгі ерекшеліктерін сипатта. 

Бағалау 

1. Ұлттық экологиялық проблемаларға: экологиялық апатты аймақтар;Каспий теңізі қайраңы ресурстарын 

белсенді игерумен байланысты проблемалар; тарихи ластану; трансшекаралық мәселелер; әскери ғарыштық және 

тәжірибелік кешендер полигондарының әсерін болдырмау жолдарын ұсын.   

Блумның таным деңгейлерінің таксономиясына негізделген тапсырмаларды «пайдалану», «талдау», «жинақтау», 

«бағалдау сипатындағытапсырмалар жүйелерін орындаған оқушылар түсіндіріп қолдана білуі тиіс: 

- кез келген географиялық аумақтағы жер бедерінің шығу тегін,тектоникалық құрылысын,қозғалысы мен 

олардың географиялық салдарын;     

- географиялық қабықтың құрылымын негізгі құрамдас бөліктерінің қасиеттерін, олардың дамуы мен 

қалыпты қызметін қамтамасыз ететін жалпы географиялық заңдылықтарды;  

- адамдардың әрекетінен туындаған келелі экологиялық мәселелерді[3]. 

Қорыта айтқанда, оқытудың мақсаты нені білу тиіс,білім алушы нені істей алуы керек екенін анықтаса, оқытудың 

міндеттері мақсатқа жетуге қалай ұмтылу керек деген сұрақтарға жауап береді.Оқытудың бұл технологиясын 

пайдалану оқушы жастардың ғылыми шығармашылық тұрғыда  ойлауын,өзіне деген сенімділігін арттырады. 

Сонымен қатар, жинақталған материалдарға жасалған талдаулар оқушылардың өз беттерімен жүргізетін 

жұмыстарын өз беттерімен іздену, сипаттау, талдау, жинақтау және ой  қорытындыларын шығару дағдыларын 

қалыптастыруға мүмкіндік беретінін анықтадық. 
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We live in a world where everything is rapidly developing: technology, science, medicine, education and so on. 

Languages are changing, constantly updated. Even people change, one generation replaces another, and with it a new 

culture, new traditions and new knowledge replace the old.In such a volatile world it is simply impossible to teach young 

people with the old traditional methods. “Being exposed to different media and technology resources, from audio to printed 

material students lack the motivation for learning in conventional way.” [1, p.121] Young people of the twenty -first century 

are called "Net Generation" [2, p.1], because, roughly speaking, from it  on all sides stick wires and gadgets: smartphones, 

laptops, netbooks, tablets, iPhones, etc. This generation is very highly intellectual, because they literally grew up togethe r 

with all these new technologies, any new knowledge can master in no time, but  there is a catch. The fact that before 
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learning new information, first you need to want it and to want, need motivation, but the motivation to appear only in the 

case if beautiful and interesting to present this information. And here arises the question: how can you present it 

interesting? Here, the traditional methods of teaching unambiguously do not play a role. Here you need something exciting, 

bright, intriguing that can attract attention at first glance, the same as the world around us does not stand still, knows no 

boundaries and limits, develops in all directions and genres. Of course it's the film industry. This is exactly what is 

necessary and will always be necessary for teaching, especially teaching foreign languages. After all, cinema will never  

lose its relevance, it always attracts the attention of any person of any generation. Cinema can touch a person deeply, leave  

an indelible mark, shake, surprise and stun! And these are the qualities that the student lacked in teaching a foreign 

language. 

First of all, when you watch a movie in a foreign language, you hear the real language alive, not what's in the 

books you put to sleep. Secondly, you plunge into the culture of the people who own this language, and what could be 

better than teaching the language through the traditions and customs, Proverbs, sayings and jokes inherent in this language.  

Thirdly, the language in its natural manifestation is learning much easier than cluttered with boring rules and exercises in 

the textbooks. Fourthly, the information or knowledge gained from watching a movie or video, and if this knowledge was 

obtained with deep shock or emotionally, they will undoubtedly remain in the long -term memory, not as the knowledge 

gained from cramming and forgotten the next day. 

Also films of foreign content with subtitles are especially interesting in teaching a foreign language, as “one of the 

advantages of using the movie is that visual images stimulate student’s perceptions directly, whilewritten words can do this 

indirectly”[1, p.128] 

However, speaking about films with subtitles, it is impossible to assert about the uncompromising positive effect 

of their use in teaching a foreign language, as there are many different variations of subtitles, just about this will be 

discussed in the following studies. 

Berk (2009) explored the impact of watching video clips on student learning. He revealed a positive multi-level 

relationship between watching videos and the activities of various parts of our brain, such as: the core intelligences of 

verbal / linguistic, visual / spatial, musical / rhythmic, and emotional (interpersonal and intrapersonal); the left and righ t 

hemispheres; the reptilian, limbic, and neocortex layers of the brain; the four types of waves -Delta, Theta, Alpha, and Beta-

that relate to various levels of consciousness. He explained Multimedia learning theory and other similar theories, told 

about technology tools in the classroom, explained by what criteria it is necessary to choose suitable videos for students and 

disclosed the twelve techniques of using these video clips in teaching. Berk came to the conclusion that the introduction of 

the use of video clips in teaching is directly proportional to the further success in the learning ability of each student. [2] 

Considering the impact of watching foreign television with subtitles on children, many experimental studies have 

been carried out that have found the incidental acquisition of a foreign language by children and adolescents. But as a rule,  

such experiments can only establish short-term effects, whereas Kuppens (2010) studied the level of mastering a foreign 

language by children from their long-term viewing of a foreign television. The study was conducted in the Flemish (Dutch -

speaking) part of Belgium in the form of two tes ts for interpretation from Dutch into English and Vice versa for three 

hundred and seventy-four pupils of primary education who watched three English-speaking media during the past year. The 

results of this study have shown that students who frequently watch English movies and television programs with subtitles 

do much better on both tests. [4] 

There is another interesting topic for research. Comparison of the positive impact of watching movies in a foreign 

language on the improvement of grammar and vocabulary.Lommel, Laenen and d'Ydewalle (2010) engaged in this issue in 

their study. Its purpose was to obtain evidence for the acquisition of grammatical rules when watching subtitles of foreign 

films. Two experiments were conducted. The first was attended voluntarily by sixty-two sixth-graders from elementary 

school and forty-seven sixth-graders from secondary school. The second involved ninety -four sixth-graders from 

elementary school and eighty-four sixth-graders from high school. These two experiments were carried out strictly 

according to the rules, before they began, some students were given grammatical rules, which were to appear in the film, 

but it also had examples of rules that were to be derived independently. The results showed that the presented rule s are 

mastered, and not presented not mastered. In the conclusion grammar was too complex than the vocabulary to be able to 

learn from a short film.In other words, grammar is not given as easily as vocabulary from watching movies in a foreign 

language. You need to prepare for the grammar, later to learn it on the examples in the film.[8] 

In addition, the present study aims to investigate the impact of watching films in a foreign language with subtitles 

on the study of a foreign language, whether there is a positive effect on improving speaking, listening skills and increasing  

vocabulary in a foreign language from watching films with subtitles. Therefore, the study aims to investigate the following 

 uestion: “what are the positive effects of watching foreign films with subtitles on the overall level of foreign language 

knowledge, and what individual skills are more effectively influenced?” 

The study was conducted inSakarya University, in the spring semester of 2017-2018 academic year,by sending a 

questionnaire via e-mail to participants. Participants were 6 students who participated in international student exchange 

programs (Erasmus, Mevlana). The number of female and maleparticipants was equal. The ages of participants were in the 

age range of 18 to 28 who participated in this study voluntarily.In one day came the answers. Later, the respons es were 

carefullyanalysedfor similar and different answers. 

The questionnaire consisted of 6 questions, 2 of which were open-ended and the remaining 4 were yes/no 

questions. 
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The questions were prepared with the aid of previous researchers which were conduc ted about this issue. These 4 

questions were used to find out the specific impact of watching movies in a foreign language with subtitles on learning a 

foreign language: does the increase in vocabulary, grammar, speaking and listening levels positively affect. At the same 

time, 2 open-ended questions were used to learn more about whether watching movies in a foreign language with subtitles 

helps in learning a foreign language, and also to find out what more prefer to watch: the original movie with subtitles  or the 

adapted movie with a professional dubbing. 

The purpose of this study was to clarify the effect of watching movies in a foreign language with subtitles for the 

study of a foreign language. The results showed that 100% of the participants confirmed t he help of watching films with 

subtitles for their language training, answering the first  uestion positively. Also, 100% of the participants answered “yes”  

to the second question, thereby confirming the positive impact on the increase in the vocabulary in  a foreign language. 

Further, the third question about improving the knowledge of grammar in a foreign language by watching movies in a 

foreign language with subtitles, 50% of participants answered “yes”, the remaining 50% - “no”. 67% of the participants 

answered “yes" to the fourth  uestion about improving the speaking level, the remaining 33% answered “no”. On the fifth 

issue of improving listening skills 100% of students responded unanimously “yes”. And on the last open -ended question 

about preferences when watching a movie, the participants again shared 50: 50: half of the participants prefer the adapted 

movies with the professional dubbing, the other half prefer original films with subtitles, because “you can not learn 

anything from the dubbed movies”, if you want to improve your skills in a foreign language.The results of this study can 

also be seen in the diagram below. 

In general, the results showed that watching movies in a foreign language with subtitles clearly helps in learning a 

foreign language. If to speak about specific skills, such as grammar or vocabulary, and it revealed similar results to a study 

conducted by Lommel, Laenen and d’Ydewalle (2010), as present study has shown that watching films with subtitles have 

a strong positive effect on vocabulary than on grammar improvement. Also this study found that when watching movies in 

a foreign language with subtitles in their native language, listening skills are still steadily improving. 

 

 
 

This study confirmed the important role of watching movies in a foreign language with subtitles on the way of 

mastering a foreign language both at the general level and in specific parts of learning a foreign language.  

Clearly, the results of this study lead to the conclusion that the use of video content should be an integral 

component in the teaching or self-learning a foreign language, as this greatly increases the motivation, concentration and 

dedication of the student, as well as the effectiveness of the educational process. 
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
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 В современных условиях, когда учитель переходит в качество организатора процесса развития ученика, 

оценивание является важнейшим фактором, который организует, направляет и стимулирует этот процесс, чего 

имеющаяся традиционная 5-балльная система не дает.  
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В связи с этим, инновационные школы РК, изучив опыт зарубежных стран, разрабатывают и внедряют 

критериальную систему оценивания учебных достижений обучающихся. Критериальное оценивание – это процесс, 

основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответствующими целям и 

содержанию образования, способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся. Неизбежно 

постепенное введение новой системы оценивания учебных достижений обучающихся с целью повышения качества 

обучения в соответствие с международными нормами и стандартами. Внедрение технологии критериального 

оценивания учебных достижений обучающихся способствует комплексному  развитию учащихся и 

профессиональной компетентности учителей школ Казахстана.  Критериальное оценивание учебных достижений 

позволяет не только объективно оценивать достижения учащихся, но и активизировать процессы саморазвития и 

самообучения учащихся, что  особенно актуально при формировании учебно -познавательной компетентности 

школьников и соответственно профессиональной компетентности педагога.     

При критериальном оценивании 

 ученик становится настоящим субъектом своего обучения 

 снижается школьная тревожность ученика 

 учитель от роли “судьи в последней инстанции” переходит к роли консультанта, специалиста, тьютора  

Таким образом, критериальное оценивание несет в себе потенциал сохранения здоровья учеников и 

учителей. 

Что же такое “критериальное оценивание”? 

Критериальное оценивание – это оценивание по критериям, т. е. оценка складывается из составляющих 

(критериев), которые отражают достижения учащихся по разным направлениям развития их учебно -

познавательной компетентности. 

Критерии 

Критерии оценки по предмету являются предметными образовательными целями, которые при переводе на 

язык характеристик ученика дают портрет идеально обученного человека. 

Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой конкретной работы) дается четкое 

представление о том, как в идеале должен выглядеть результат выполнения учебного задания, а оценивание по 

любому показателю – это определение степени приближения ученика к данной цели. 

При грамотном проектировании показателей учащийся может самостоятельно оценить каче ство своей 

работы, что, в свою очередь, стимулирует его для достижения более высокого результата.  

Цель критериального оценивания - создание условий и возможностей для формирования и развития научно -

познавательной активности учащихся, их творческой и исследовательской сферы, учебной самостоятельности и 

ориентации в потоке информации, умение выделить нужное и правильное, путем приобщения к систематической 

рефлексии, к поиску смысла этой деятельности. 

 Критериальное оценивание является не только гибким и прозрачным, но и в оценивании заключается 

гуманность технологии, так как варьируя виды заданий, формы и виды совместной работы, критерии и 

дескрипторы, можно добиться достижения наивысшего уровня критериальной шкалы, без чего невозмо. 

Самооценивание проходит обычно на этапе рефлексии. Иногда оно проводится в виде рисования на стикерах, 

листах своего ощущения, или описания удач на уроке. Также наряду с самооценкой идёт взаимооценка, которая 

применима и часто используется  на уроках. Ученики оценивают работу своего одноклассника в паре на полях в 

тетрадях. Исправление и оценивание проводят простым карандашом. 

Необходимость того, чтобы ученики могли оценивать сами себя и понимать, как улучшить своё обучение. 

Конечно, любая работа должна быть оценена. Получив оценку, ребёнок может работать дальше, улучшая свою 

работу, работая самостоятельно, совершенствуя свои знания, или переходить на следующий этап и   расти в своих 

возможностях и знаниях. Но обязательно вся работа должна быть построена чётко, прозрачно, понятно, с 

разработанными критериями и требованиями. Для каждого ребёнка оценка имеет  своё значение - одному это 

стимул для дальнейшей работы, другому это просто оценивание проделанной работы, но критериальное 

оценивание для всех учеников, должно стать ступеньками к совершенствованию самостоятельной личности и 

умению ставить и достигать определённые цели. Необходимо посмотреть на учеников другими глазами, найти в 

каждом лучшие качества и помогать развивать свои знания. 

Вывод: Применение критериального оценивания дает учителям ясность относительно стратегических целей 

и тактических задач обучения, а детям помогает понять, как учиться, чему учиться, а главное, зачем учиться.  

 Ученик получает представление о целях и предполагаемых результатах своей учебной деятельности по 
данному предмету; 

 Ученик заранее может оценить свои сильные и слабые стороны, разумнее распределить собственные 

ресурсы; 

 Учитель превратился из сурового судьи в заинтересованного помощника и консультанта;   

 Открытость, прозрачность процесса оценивания;  

 Возможность высказывать свою точку зрения;  

 Снижение школьной тревожности ученика;  

 Снижение значимости комментирования оценок на уроке учителем и как следствие высвобождение 
времени на практические задания; 
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 И самое главное повысилась мотивация к успешному обучению. 

        Грамотная интеграция критериального оценивания и инновационных технологий в процесс обучения 

повышает продуктивность урока. Критерии помогают  учащимся более объективно оценивать качество 

собственной работы. Умение оценивать на  основе критериев остается с человеком на всю жизнь. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

 

Баекова К.А. 
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Когда-то великий Абай призывал казахов изучать русский язык, интуитивно он понимал, что через русский 

язык и русскую культуру наш народ сможет приобщиться к мировой культуре. Так и произошло.  

В ХХI веке перед нами встают новые задачи: сохраняя верность собственным истокам, развивая родной 

язык и культуру, мы должны влиться в динамичные общемировые процессы технологического и гуманитарного 

плана. Это возможно посредством английского языка. Президент в Послании народу Казахстана «Новый 

Казахстан в новом мире» подчеркнул: «... предлагаю начать поэтапную реализацию культурного проекта 

«Триединство языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками ...». В связи с этим необходимо последовательно осуществлять 

работу по развитию казахского языка как государственного, русского языка как языка межнационального общения 

и английского языка – языка успешной интеграции в глобальную экономику и рассматривать это как один из 

основных приоритетов государственной языковой политики. Глобализационные процессы, происходящие в мире, 

возрастающая динамика развития современного общества, расширение международных контактов и 

сотрудничества привели к распространению и укреплению роли английского языка в качестве ведущего языка 

современной цивилизации.  

Согласно данным интернет-источников, английский язык является родным языком приблизительно для 375 

млн человек, а статистические данные относительно использования английского языка в качестве второго языка 

дифференцируются от 470 миллионов до миллиарда людей. Как отмечает известный лингвист Д.Кристалл, 

пользователи английского языка в качестве иностранного численно превосходят говорящих на английском языке в 

качестве родного в пропорции 3 к 1 [1, с.121].  

Английский язык можно охарактеризовать как средство социального, экономического образовательного, 

культурного развития общества. В связи с этим мировая экономика и культура становятся взаимосвязанными и 

взаимозависимыми в политическом, социальном и технологическом аспектах. Следовательно, одним из 

приоритетных направлений языковой политики в Казахстане является всемерное развитие английского языка и 

расширение сфер его функционирования. Иллюстрацией этому служит стартовавший в 2007 г. проект 

«Триединство языков», в котором английскому языку приписывается особый статус — языка интеграции в 

мировую экономику. Особая роль в этом процессе отводится системе образования с учетом общих тенденций 

мирового развития. Таким образом, очевидно, что английский язык занимает все  более передовые позиции в 

образовательном пространстве Казахстана, что обусловливает высокий интерес к проблеме языковых контактов в 

целом и переключению кодов в частности. В связи с этим в образовательной сфере Казахстана все более заметно 

явление казахско-английского переключения кодов, что требует детального изучения данной проблематики.  

Иностранный язык как одно из средств общения и познания окружающего мира занимает особое место в 

системе современного образования в силу своих социальных, познавательных и развивающих функций. Ввиду 

того, что позиции английского языка в мире как лидирующего средства международного общения все более и 

более усиливаются, и не наблюдается никаких весомых тенденций к остановке или замедлению данного процесса, 

проблема использования эффективных методов преподавания английского языка представляется крайне важной.  

В современном понимании, процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия между учителем 

и учениками с целью приобщения учащихся к определенным знаниям, навыкам, умениям и ценностям. Каждый 

метод обучения органически включает в себя обучающую работу учителя, изложение, объяснение нового 

материала и организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся. То есть, учитель, с одной 
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стороны, сам объясняет материал, а с другой – стремится стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся, побуждает их к размышлению, самостоятельному формулированию выводов и т.д.  

Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной  природы, 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и обучающихся. Переключение кодов, попеременное использование двух языков в речи играет 

существенную роль в мультилингвальных и поликультурных обществах, где языковые контакты неизбежны. 

Данное явление вызывает большой интерес и в сфере обучения иностранному языку. При этом можно отметить, 

что центром притяжения острых дискуссий являются такие аспекты, как отношение к переключению ко дов и 

причины переключения кодов в процессе обучения иностранному языку.  

Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, несомненно, связаны с новациями в 

области психологии личности и группы. Сейчас ощущаются заметные изменения в сознании людей и развитие 

нового мышления: появляется провозглашенная А. Маслоу потребность в самоактуализации и самореализации. 

Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается на лидирующие позиции. Аутентичность 

общения, взвешенные требования и претензии, взаимовыгодность, уважение свободы других людей - вот набор 

неписаных правил построения конструктивных отношений в системе «учитель -ученик» [2, c. 117].  

Наиболее оптимальным средством для обучения детей являются фундаментальная и классическая методики. 

Они проверены временем и сориентированы на получение максимальных знаний учениками. Методики постоянно 

совершенствуются и дополняются, а потому являются достаточно популярными в современном мире, не только 

для школьников, но и для студентов высших учебных заведений. Эмоционально-смысловой метод также относится 

к наиболее востребованным в плане обучения школьников, он основан на специфике восприятия информации 

детьми и подростками. Выбирая методику обучения для школьников необходимо учитывать тот факт, что каждый 

ученик индивидуален, а каждый педагог отличается своим собственным уникальным стилем преподнесения 

информации [3, c.725].  

Модернизация школьного образования связывается, прежде всего, с качественным обновлением содержания 

и обеспечением его развивающего культуросообразного характера. В связи с этим особое внимание уделяется 

созданию условий для развития творческого личностного потенциала учащегося и расширению возможностей 

современного углубленного образования, в том числе и языкового.  

В рамках углубленного языкового образования такие условия складываются в процессе обучения на 

полилингвальной основе. Между тем в последние годы все чаще ведется обсуждение проблемы двуязычного 

обучения, подтверждается актуальность и прогрессивность данной технологии. Обучение в условиях билингвизма 

признано многими учеными одной из возможностей наиболее эффективного формирования преподавания 

иностранного языка в школе и поэтому находится в настоящее время в центре внимания исследователей. В начале 

21 века двуязычное обучение рассматривается как весьма перспективное направление. Многие ученые выступают 

за введение двуязычного обучения иностранному языку и считают, что успех дела обеспечен, если увеличить 

количество полингвальных школ и классов. 
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В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050»: единая цель, единые интересы, единое будущее» обозначена необходимость 

разработки активных мер по изучению в школах трех языков. Программа полиязычного образования, внедряемая в 

Казахстане, является уникальной, так как обучение на трех языках будет одновременным и параллельным, одними 

из ключевых понятий которой являются «трехъязычие», «евразийская поликультурность, коммуникативность и 

технократичность». Это значительный шаг вперед в направлении реализации Концепции развития образования 

Республики Казахстан до 2015 года.  

В основных положениях Концепции говорится о необходимости качественным владением иностранным 

языком выпускника современной школы. Это назревшая жизненная необходимость, поскольку интенсивные темпы 



134 
 

и уровень развития науки и техники в мире требуют свободного владения иностранными языками для более 

качественного и полноценного получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

Актуальность этой проблемы обуславливается необходимостью создания инновационной, поли язычной 

модели образования, направленной на воспитание поликультурной личности, понимающей роль и место 

казахского языка, культуры и истории казахского народа в мировом историческом процессе, конкурентоспособной 

в условиях глобализации, мобильной, свободно владеющей тремя языками, готовой к постоянному 

самообразованию.  

За последние годы учителя казахского, русского и иностранных языков получили значительную 

самостоятельность в выборе средств обучения, творческом осмыслении содержания и путей реализации 

программных требований. Признавая существование различных методов в современном процессе полиязычной 

модели образования, следует все же отметить, что лидирующее положение занимают методы и технологии, 

основанные на личностно ориентированном подходе в обучении, которые должны: 

 создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно; стимулировать интересы 
обучаемого, развивать у него желание практически использовать иностранный язык, а также потребность учиться, 

делая тем самым реальным достижением успеха в овладении предметом;  

 затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его чувства, эмоции и ощущения, 

соотноситься с его реальными потребностями, стимулировать его речевые, когнитивные, творческие способности;  

 активизировать ученика делая его главным действующим лицом в учебном процессе, активно 

взаимодействующим с другими участниками этого процесса;  

 создавать ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой; учащийся должен осознавать, 

что изучение иностранного языка в большей степени связано с его личностью и интересами, нежели с заданными 

учителем приемами и средствами обучения;  

 учить ребенка работать над языком самостоятельно на уровне его физических интеллектуальных и 
эмоциональных возможностей – следовательно, обеспечить дифференциацию и индивидуализацию учебного 

процесса;  

 предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, коллективную, в 

полной мере стимулирующие активность обучаемых, их самостоятельность и творчество.  

Все перечисленные критерии могут быть реализованы в использовании интерактивных форм и методов 

обучения, которые показывают новые возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия 

путѐм внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Между учащимися в группе неизбежно 

возникают межличностные взаимоотношения, и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их 

учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия учащихся на основе учебного материала может стать 

мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.  

Принято считать, что общение в процессе полиязычной модели образования может быть односторонним и 

многосторонним. Она представляет обучение как- свободное раскрытие личностных возможностей. В связи со 

сказанным наибольший интерес, на мой взгляд, представляет анализ так называемой проектной работы, а также 

задания, упражнения, имеющих интерактивный характер (направленных на взаимодействие учащихся).  

Есть все основания полагать, что проектная работа позволяет моделировать- многосторонний тип общения, 

в результате которого происходит взаимообучение учащихся. Проект представляет собой самостоятельно 

планируемую и реализуемую учащимися работу, в которой речевое общение органично вплетается в 

интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, анкетирование, выпуска  журнала, 

поисковой деятельности и др.). Таким образом он позволяет реализовать меж предметные связи в обучении 

иностранному языку, расширить- узкое пространство‖ общение в классе, осуществить широкую опору на 

практические виды деятельности. Работа над проектом есть процесс творческий. Учащиеся взаимодействуя друг с 

другом занимаются поиском разрешения проблемы, личностно значимой для них. В ходе выполнения проекта 

ученики активны, они проявляют творчество и не являются пассивными. Работая над проектом, каждый ученик, 

даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом плане, имеет возможность 

проявить собственную фантазию и креативность, активность и самостоятельность. Проектная работа позволяет 

исключить формальный характер изучения учащимися языка и активизирует их взаимодействие для достижения 

практического результата обучения языку. Таким образом, на основании всего сказанного можно утверждать, что 

проектная работа придает процессу обучения личностно -ориентированный и деятельностный характер и в полной 

мере отвечает новым целям обучения. Она создаѐт условия, в которых процесс обучения иностранному языку по 

своим основным характеристикам приближается к процессу естественного овладения языком в аутентичном 

языковом контексте. Работа над проектом осуществляется в определенной последовательности и имеет, как 

правило, следующие этапы:  

 отбор и формулировка темы проекта, сбор информации;  

 обсуждение первых результатов и уточнение (дискуссия) конечных результатов работы, поиск новой, 

дополнительной информации в различных режимах работы (индивидуальной, парной, групповой);  

 дискуссия, т.е. обсуждение новой информации и её документирование (оформление); подведение итогов и 

презентация проекта. Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации зависит от степени 

его сложности. Шаг за шагом, от урока к уроку, самостоятельно или под руководством учителя, выполняя те или 

иные задания, учащиеся собирают необходимую информацию, обсуждают и оформляют ее. Таким образом, 
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учебный процесс развивается в зависимости от семантической и прагматической (содержательной) прогрессии, а 

не языковой.  

Для сбора информации учащиеся должны выйти ―за пределы класса (в библиотеку, в кинотеатры и т.д.), 

проявить активность и самостоятельность, умение вступать в общение с другими людьми. Каждая группа 

информирует класс о собранной информации (говорение, аудирование), получает от своих товарищей новые 

импульсы для дальнейшего поиска (дискуссия, аргументация), обсуждает то, каким образом эту информацию 

можно оформить или документировать (говорение, чтение, письмо). Учитель помогает учащимся своим советом, 

участвует так же в обсуждении промежуточных итого‖, задавая вопросы, высказывая свои пожелания и т.д. 

Использование проектной работы позволяет обучать языку как социальному феномену. Поэтому работа над 

проектами имеет не только прагматический характер (достижения учащимися определенного уровня владения 

языком, но всех видах опосредованного и непосредственного общения), но и большую общеобразовательную  

значимость: он формирует у учащихся социальную компетенцию (умение самостоятельно действовать в 

социальных ситуациях), развивает чувство ответственности за конечный результат, умение публично выступить, 

что бы доказательно и аргументировано провести презентацию данного результата.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В 
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В настоящее время в условиях современной школы методика обучения переживает сложный период, 

связанный с изменением целей образования, построенного на компетентностном подходе. Трудности возникают и 

в связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных предметов, в 

том числе и дисциплин естественнонаучного цикла. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических 

исследований в области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов 

обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных 

образовательных и информационных технологий.   

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В школе представлен 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  

 Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий в 

образовательный процесс позволит учителю: 

 • отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;  

 • развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; 

 • воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации 

учебных занятий. 

 Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогическому 

коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.  

Проблемное обучение. 

 Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение.   

 У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.  

Проектные методы обучения. 

 Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.  

Исследовательские методы в обучении. 
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 Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр. 

 Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого -педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

 Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных 

курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровье сберегающие технологии. 

 Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в 

обучении. 

 Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что они 

полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь 

педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.  

 Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает 

огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой 

сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной 

деятельности. Современная система образования предоставляет учителю возможность выбрать среди множества 

инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. 

 Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по -новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования участниками педагогического процесса 

состояния своего развития, саморазвития и причин этого. Использование рефлексивной практики в 

образовательном процессе позволяет выстроить эффективные и поистине межсубъектные отношения в системе 

«ученик – учитель». Более того, как это справедливо подчеркивали западные психологи Д. Боуд, Р. Кеог и Д. 

Уокер рефлексия может стать фундаментом для всего образовательного процесса.  

Обучение на основе рефлексируемого опыта эффективно уже потому, что рефлексия сама по себе «всегда 

порождение нового знания в сознании индивида». Рефлексия является процессом и результатом самоанализа 

субъектом своего сознания, поведения, внутренних психических актов и состояний, собственного опыта, 

личностных структур. В педагогику понятие рефлексии особенно активно вошло лишь в последние десятилетия. 

Педагогическую рефлексию мы рассматриваем исходя из посыла:  

1. доминантой педагогического процесса является развитие;  

2. назначение педагогического процесса заключается в создании условий для развития и саморазвития как 

обучаемых, так и педагога.  

Сущность развития в педагогическом процессе мы понимаем как последовательные изменения 

качественных характеристик его участников: смену (по восходящей), динамику состояния деятельности, мотивов 

деятельности, эмоций и чувств, знаний, умений, качеств личности и т. д. Развитие – внутренний процесс, судить о 
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нѐм может сам субъект развития, субъект деятельности. Оценка результативности, продуктивности развития, 

саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т.е. через 

рефлексию.  

Исходя из сказанного, рефлексию в педагогическом процессе можно определить как процесс и результат 

фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) состояния своего развития, саморазвития и 

причин этого. Общепринятым является тот факт, что педагогическая деятельность по сути своей носит 

рефлексивный характер. Он проявляется в том, что педагог, организуя деятельность обучаемых, стремится 

смотреть на себя и свои действия как бы глазами своих подопечных, учитывать их точку зрения, взгляды, 

представлять их внутренний мир, пытается "вчувствоваться" в воспитанника, понять его эмоциональное состояние.  

Прогнозируя взаимодействие, педагог оценивает себя как участника этого взаимодействия, участника 

диалога. При этом именно педагог создает условия для возникновения межсубъектных отношений участников 

педагогического процесса. В процессе педагогической рефлексии педагог идентифицирует себя со сложившейся 

педагогической ситуацией, с тем или иным содержанием педагогического взаимодействия, с воспитанником, со 

своими коллегами, с различными моделями педагогической деятельности, различными педагогическими 

технологиями и т.д.  

Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку участников педагогического 

процесса, проникновение педагога во внутренний мир ученика, выявление состояния развития обучаемых. 

Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации субъекта педагогического 

взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с тем, что составляет педагогическую ситуацию: 

учащимися, педагогом, условиями развития участников педагогического процесса, средой, содержанием, 

педагогическими технологиями [1]. Пониманию сущности и процедур осуществления педагогической рефлексии 

способствует уяснение ее структуры. Рассмотрение структуры педагогической рефлексии считаем целесообразным 

вести с учетом структуры педагогического процесса, педагогического взаимодействия.  

Акцентируя внимание на том, что педагогический процесс предполагает обмен деятельностями педагога и 

обучаемых, правомерно, на наш взгляд, в структуре рефлексии выделить такие ее компоненты, как: рефлексия 

педагогом деятельности ученика; рефлексия педагогом своей деятельности; рефлексия педагогом педагогического 

взаимодействия; рефлексия обучаемыми своей деятельности; рефлексия обучаемыми деятельности педагога; 

рефлексия учеником имевшего место педагогического взаимодействия. Педагогический процесс организуется и 

осуществляется педагогом с целью создания условий для развития обучаемых. Это означает, что все компоненты 

рефлексии в педагогическом процессе обусловлены рефлексией воспитанника собственной деятельности в 

педагогическом процессе. Данное обстоятельство обусловливает целесообразность рефлексии деятельности 

педагога, рефлексии осуществленного взаимодействия. Выделение функций рефлексии в педагогическом процессе 

– это важнейшее условие оптимизации развития участников педагогического процесса.  

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести:  

 диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия между участниками педагогического 

процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных педагогических средств;  

 проектировочную – предполагает моделирование, проектирование предстоящей деятельности, 

взаимодействия, целеобразование в деятельности;  

 организаторскую – выявление способов и средств организации продуктивной деятельности и 

взаимодействия;  

 коммуникативную - рефлексия как условие продуктивного общения педагога и воспитанника;  

 смыслотворческую – формирование в сознании участников педагогического процесса смысла их 

собственной деятельности, смысла взаимодействия;  

 мотивационную – определение направленности и целевых установок деятельности;  

 коррекционную - побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей деятельности, 

осуществляемого взаимодействия [2].  

Выделение функций, их реализация способствует повышению развивающего потенциала рефлексии в 

педагогическом процессе, позволяет выстроить процедуру рефлексивной деятельности педагога и обучаемых. 

Являясь механизмом снятия проблемы, конфликта, рефлексия может быть рассмотрена как культуросозидающая 

способность личности. Рефлексия является процессом и результатом самоанализа субъектом сознания, поведения, 

внутренних психических актов и состояний, собственного опыта, личностных структур.  

Критериями развития рефлексивных способностей студента, на наш взгляд, могут быть названы следующие: 

уяснение для себя содержания учебного материала; владение рациональными приемами усвоения учебного 

материала; владение приемами отработки изучаемого содержания (понимание логики изложения, выделение 

ключевых понятий, умение пересказать своими словами); владение приемами систематизации (составление 

обзоров, резюме, аннотаций, схем, таблиц); умение осуществлять логическую квалификацию текста (выделение 

фактов, теоретических постулатов, объяснительных принципов, выдвигаемых следствий); знание требований, 

которые предъявляются к усвоенному материалу; умение составить систему проверочных заданий для 

определения уровня усвоения. Обобщая сказанное, рефлексия в педагогическом процессе – это:   

а) процесс и результат фиксирования участниками взаимодействия состояния собственного развития и 

причин, обеспечивших его;  
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б) процесс самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия исходя их сложившейся 

ситуации;  

в) взаимоотображение, взаимооценка состоявшегося взаимодействия участников педагогического процесса;  

г) отображение педагогом внутреннего мира и состояния развития ученика и наоборот.  

Следует особо подчеркнуть значение педагогической рефлексии в процессе вузовской подготовки 

специалистов. Преподаватель вуза, рефлексируя – обучает, помогает студенту перейти из одного состояния своего 

развития к другому, более высокому, а далее – к саморазвитию, становлению и самосовершенствованию 

собственной личности, будущего профессионала в конкретной области знания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА 

 

Тулиева Г.И. 

Средняя общеобразовательная школа-гимназия №17 

 

На современном этапе развития общества основная цель педагога - достичь нового уровня социализации 

подрастающего поколения, воспитать нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина страны. Становление такой личности начинается с начальной школы. Необходимо наметить 

ориентиры по созданию целостной воспитательной системы, постараться сделать педагогический процесс 

целенаправленным, проникнуть в сущность и механизмы воспитания.  

Учитель не только учит, но и воспитывает своих учеников. В воспитании нет главного и второстепенного, 

как нет главного лепестка среди многих, создающих красоту цветка. В воспитании все главное: и урок, и развитие 

разносторонних интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников между собой и в семье. В этой 

связи в данной статье я предложу вариант работы учителя с учениками и семьей, как начало формирования 

компетентностной личности младшего школьника.  

Социальная компетентность ребенка состоит из следующих критериев:  

1. Мотивационно-ценностный критерий: признание ценности себя и другого, сотрудничество с другими 

людьми, проявление мотивации к взаимодействию;  

2. Когнитивный критерий: знание своих положительных и отрицательных качеств, знание норм и правил 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, знание конструктивных способов решения конфликтов;  

3. Деятельностный критерий: способность к самопрезентации и самоконтролю, умение устанавливать 

отношения, взаимодействие, умение договариваться, решать вопросы конструктивными способами, соблюдение  

норм и правил поведения;  

4. Рефлексивно-оценочный критерий: способность оценивать и объяснять своѐ поведение, анализировать 

поступки других на основе имеющихся знаний, анализировать ситуацию и находить способ решения в 

соответствии с нормами, ценностями, возможностями.  

Чтобы у ребенка сформировались данные критерии в совокупности, учителю долго и много необходимо 

работать не только с конкретным учеником, но и с его одноклассниками и родителями. Таким образом, чтобы 

достичь положительного и желаемого результата, необходимо создавать условия вокруг каждого ученика, не 

отделяя его от социума, семьи, школы. Педагог может для себя на заметку взять следующие заповеди:  

1) почаще прислушивайся к себе: не очерствело ли сердце, не подводит ли педагогическое чутье;  

2) учитель – не тот, кто учит, а у кого учатся; прежде всего – личный пример во всем;  

3) любое дело надо делать так, словно это твоя лебединая песня. Не повторяться, иметь свой почерк, смело 

уходить от шаблонов, искать свой заветный ключ к сердцу каждого ребенка;  

4) барометр любого дела – глаза ребенка. Видеть перед собой не класс, а отдельную индивидуальную 

личность, неповторимую, уникальную;  

5) помни о принципах трех «не»: НЕ спешить, НЕ вредить, НЕ винить детей в собственных просчетах и 

ошибках.  

Отличные результаты и отличных достижений получает (достигает) тот учитель, который работает с семьей 

своих учеников. Все начинается с семьи. Не существует плохих или хороших детей, бывают плохие или хорошие 

родители. Необходимо изучать семью, деликатно и с уважением относиться к родителям детей, максимально 

раскрывать родительский потенциал и призывать их к активному взаимодействию со школой и реб енком.  

На основе своего профессионального опыта работы и прочтения определенного количества литературы, 

мной были выделены основные принципы, на которых базируется процесс формирования сотруднических 

отношений между педагогами школы и семьями учеников. К ним относятся: обеспечение эмоциональной 
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безопасности родителей, социальное партнерство, гуманизация, принцип полилога. Дам каждому принципу 

краткую характеристику:  

Принцип обеспечения эмоциональной безопасности родителей. Особенности взаимодействия родителей и 

школы таковы, что, как правило, школа ассоциируется у родителей с опасностью, тревогой и чувством вины. 

Важно понимать, что, находясь в этих состояниях, родитель закрыт для конструктивного сотрудничества, все его 

душевные силы уходят на обеспечение психологических защит. Для родителей важно осознавать, что 

образовательная среда для них комфортна и не способна причинить им вред. Реализация этого принципа требует: 

создание спокойной, доброжелательной атмосферы, располагающей к диалогу; взаимное доверие во 

взаимоотношениях между педагогом и родителями; возможность обменяться мнениями, переключиться, 

пошутить; учет личных проблем и затруднений родителей в воспитании детей; внимание к просьбам и 

предложениям со стороны родителей; способность к оказанию психологической поддержки.  

Принцип социального партнерства. Этот принцип означает формирование общего воспитательного «поля» 

вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность действий родителей и педагогов. Взаимную договор енность 

между родителями и педагогами об основах воспитания школьника. Эмоциональный отклик на события, 

происходящие как со школьником, так и семьями отдельных учеников. Единство требований и стиля отношения к 

ребенку. Взаимное оповещение о значимых событиях в жизни ребенка. Исполнения просьбы педагогов со стороны 

семьи и исполнение просьбы родителей в адрес учителей, оказание взаимных услуг. Совместную  деятельность 

педагога, детей и родителей.  

Принцип гуманизации во взаимодействии с семьей подразумевает: опору на положительные качества 

родителей и детей, осуществление действий, направленных на укрепление и повышение авторитета родителей, 

учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах 

воспитания. Доверие к воспитательным возможностям родителей. Недопустимость неосторожного вмешательства 

в жизнь семьи. Опору на сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности.  

Последний принцип, в списке, но не по важности, это принцип полилога. Данный принцип является одним 

из базовых принципов взаимодействия семьи и школы, принцип субъект – субъектного, полилогического, 

партнерского общения. Он предусматривает взаимное доверие и уважение, поддержку и помощь, ответственность 

по отношению друг к другу, восприятие родителей как субъектов со своими интересами, потребностями, своей 

позицией.  

Теперь несколько слов о взаимоотношениях в классе, в социуме. Дети, пришедшие в первый класс, зачастую 

обижают сверстников, у них не сформировано понятие «дружба» и как дружить они не знают. У них нет 

взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимопомощи. Для этого учителю нужно коллектив сплотить и дать 

понятия «что такое хорошо» и «что такое плохо», как хорошо быть с друзьями и как плохо быть одиноким, дать 

положительную оценку социальной значимости людей. Чаще всего учителя ругают детей, наказывают их, 

унижают перед сверстниками, отчего дети замыкаясь развивают в себе ненависть и к учителю и к смеющимся над 

ним детям. Чтобы этого избежать, надо проводить классные часы, беседы, викторины, читать и анализировать 

произведения с поучительной тематикой, создавать различные жизненные ситуации, давать задания. Ученики 

должны научиться пользоваться положительными качествами, а отрицательные стараться исправить или можно 

воспользоваться способностями других людей. Главное их поддерживать и помогать им.  

Таким образом, работая над данной проблемой, формируется модель условий необходимых для 

формирования компетентного ученика: УЧЕНИК - РОДИТЕЛИ (СЕМЬЯ)- УЧИТЕЛЬ (ШКОЛА). Ориентируясь на 

критерии социальной компетентности ребенка, можно сделать вывод, что при использовании учителем в своей 

работе принципов, изложенных в данной статье, основанной на опыте работы и информации из литературы, можно 

добиться успехов в формировании компетентностной личности ученика через взаимодействие с семь ей и 

коллективом. 
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       XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері — кезек 

күттірмейтін өзекті қоғам талабы, өйткені мектепте білім беру жүйесі жаңартылған білім беру жүйесіне 

көшірілуде. Жаңартылған білім беру жүйесі болашақ мамандардың инновациялық технологияны толықтай 

меңгеріп шығуын талап етуде. Әрбір білімгердің инновациялық іс -әрекетін қалыптастырудың педагогикалық 
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шарттары:  инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс-әрекет диагностикасын 

меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс қолдану. 

        «Инновация» ұғымын қарастыралық. Айталық, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация - 

нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Майлс «Инновация — арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі 

міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», — дейді. 

       Масырова Р.Линчевская Т — «Жаңару» дегенімізді былай деп түсіндіреді: «Жаңару — белгілі бір адам үшін 

әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен 

анықталатын жаңа идея. 

      «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол «Инновация, 

инновациялық үрдіс деп отырғанымыз — білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және 

таратуға байланысты бір бөлек қызметі» деген анықтаманы ұсынады. Н.Нұрахметов «Инновация» білімнің 

мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс 

табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі:  

 жеке түрі (жеке — дара, бір-бірімен байланыспаған);  

 модульдік түрі (жеке — дара кешені, бір-бірімен байланысқан);  

 жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) [1.74]. 

        Педагогикалық энциклопедияда төмендегідей анықтамалар берілген: «инновация» сөзі латын тілінен енген - 

новый, яғни аударғанда «обновление - жаңарту», «новинка - жаңалық», «изменение - өзгеріс» деген мағына береді. 

Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты енгізу, яғни жаңа әдіс - тәсілдерді, амалдарды, 

құралдарды, жаңа концепцияларды жасап, оларды қолдану деп анықталған. Бұл айтылғандардан инновация 

ұғымын ғалымдар әртүрлі түсінетіндігі байқалады: 1) жаңалық, жаңаны енгізу, жаңарту үрдісі; 2) өзгеріс; 3) құрал, 

әдіс. Сонымен «инновация» ұғымы жөнінде төмендегідей ой түйіндеуге болады: 1. Педагогикалық кәсіптегі 

инновациялық процесс оқу-тәрбие ісін жаңа сапалық деңгейге көтеретін жаңа үлгідегі әдіснамалық, 

технологиялық, құрылымдық жүйесі бойынша ұйымдастырылатын оқытушы мен оқушының іс - әрекеттерін 

қамтиды. 2. Педагогикалық кәсіптегі инновациялық процесті тарихи категория өлшем деп қараған жөн. Өйткені ол 

белгілі бір тарихи кезеңде,белгілі бір мерзімде ғана жаңалық ретінде көрінеді.  

        Болашақ мамандардың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты 

қалыптастыру  көрсеткіштері: 

 Мотивациялық өлшемдері-  танымдық қызығуды қалыптастыру. Оған болашақ маманның өзінің кәсіби 

шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың 

жетекші орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс -әрекетке 

ұмтылу әрекеттері кіреді. 

 Мазмұндық өлшемдері- жалпы мәдениеттілік дайындығы мен мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі. 

Оған біртұтас педагогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми 

негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі, білім алушылардың барлық 

мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы 

жатады. 

 Бейімділік өлшемдері-болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе алу Бейімділік өлшемдері болашақ 

маманның білімгер мәртебесінен ұстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен бейімділік іс-

әрекетті жүзеге асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалана алуларымен ерекшеленеді. 

 Танымдық өлшемдері- болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел тани алуы. Оған 

болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз тәжірибесінде 

қолдана білуі, инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, үйренуі жатады.  

 Іс-әрекеттік өлшемдері- болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен міндеттерін  анықтай 

алуы және педагогикалық қарым-қатынастық үрдісті тиімді  жүзеге асыра алуы, яғни өз пәнін жете 

меңгеруі, біртұтас оқу-тәрбие үрдісінің психологиялық, педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық 

үрдісті жоспарлап, жүзеге асыра алуымен өлшенеді[2.58] . 

Жеке әдістемелік пәндерді оқыту барысында ақпараттық коммуникативті технологияны жиі пайдалану 

мүмкіндіктері: 

- аудио құралдар; 

- видео құралдар ; 

- компьютер; 

- интерактивті тақта; 

- интернет; 

- электрондық оқулықтар мен оқу әдістемелік кешен;  

- мультимедиялық презентациялар; 

- флеш-фильмдер;  

- инновациялық сайт және т.б. 

      Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай: 1. Олар оқушыларға тақырып 

шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады. 2. Білімге бір -

бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге болады. 3. Оқыту жүйесінің 

көп деңгейлі жетілдіру[3.19] . 
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       Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде оқытушының рөлін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік 

туды, оқытушытек қана білімді алып жүруші ғана емес, сонымен қатар студенттің өзіндік шығармашылық 

жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды. Оқыту процесін жоғары деңгейге көтерудің негізгі 

әдісі ретінде проблемалық шығармашылық әдісті пайдалану мүмкіндігі мол. Бұл әдісті қолдану барысында өтілген 

әрбір сабақ сұхбат болып өтіп, сабақ беру барысында зерттеушілік үрдісті жетекшілікке алуға негіз болады. Бұл 

әдістің ерекшелігі білім алушыны оқыту процесіне қызықтырады. Сабақтың белгілі бір тақырыбын бастау 

барысында проблемалық сұрақ немесе проблемалық тапсырма беріп, проблеманы шешу барысында студенттің 

біліміне қойылатын талаптар мен оны түсінуі арасындағы қарама-қайшылықты мен болдыртпауға тырысу қажет. 

Инновациялық әдісті, оқытудың ақпараттық технологияларын тәжірибеде қолдану барысында өзінің тежеуші 

жақтары, кемшіліктері, қарама-қайшылық жақтары да кездеседі. 

         Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның     негізгі, басты міндеттері мынадай: 

-әрбір білім алушының білім   алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу; 

-білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;  

-  өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;  

-аналитикалық ойлау қабілетін дамыту. 
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ФУНКЦИОНАЛДЫ ГРАММАТИКА – ТІЛТАНЫМДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫҢ НЕГІЗІ 

 

Оралбаева Эльмира, 

Атырау қаласындағы дарынды балалар  

мектеп интернатының мұғалімі, жас ізденуші 

 

 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту – бүгінгі таңдағы білім беру жүйесіндегі маңызды 

мәселелердің бірі. Өйткені, функционалды грамматика – қазақ тілін меңгерту барысында жүйелі ойлауды 

дамытып, сөз бен сөз тіркестерін байланыстыра сөйлем құрауға дейін қызмет ететін, яғни, өмірде сауатты қолдана 

білуге мүмкіндік береді. 

Функционалдық сауаттылық – оқушының әлеуметтенуіне ықпал ететін басты негіз. Функционалдық 

сауаттылыққа қол жеткізген оқушы дегеніміз мектепте білім алуы барысында өмірдің қалыпты жағдайларында 

кездесетін түрлі жағдаяттардың шешімдерін таба алатын қабілетке ие болған, негізінен, қолданбалы білімін жүзеге 

асыра алатын деңгейдегі білім иесі болып табылады. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың теориялық негіздеріне психология және 

педагогика ілімдері, жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамытуға бағдарланған жаңа оқыту технологиялары, қазақ 

тілінің функционалдық грамматикасы, мектепте қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру тәсілдері, мектеп 

оқушыларының білімін құзыреттілік негізде бағалау жүйесі алынып отыр. 

 Қоғам дамуы барысында балаға әсер ететін ықпалы зор күштер болады. Бала соның негізінде белгілі бір 

даму жетістіктеріне ие болып, қалыптасады. Бірақ оқу-танымдық процесс білім беру мен тәрбиелеуді бір тізгінде 

ұстайтын болғандықтан, баланың сыртқы және ішкі даму барысындағы тепе- теңдікті бұзып алмау жағына сақ 

болу керек. 

Ол үшін оқушы тіл туралы алған білімін интериоризациялауы тиіс. Бұл ретте қазақ тілін функционалдық 

мақсатта оқыту маңызды рөл атқарады. Әрине, оқушылар тілдің грамматикалық ережелерін есте сақтап, жатқа 

қайталап айта алады. Тілдік құбылыстар туралы білімін коммуникативтік мақсатта еркін пайдалану қабілеті 

болмайды, кей кездері тіл грамматикасын игермеген оқушы сабақтан тыс кездерде сол тілде жақсы сөйлей алуы 

мүмкін. 

 Қазақ тілін оқыту сабақтарында тілді жылдам және сапалы игеру үшін міндетті шынайы түрдегі қарым -

қатынастар жағдаяттары ұйымдастырылуы керек. Мұндай сөйлеу тілдік жағдаяттары арқылы оқушылар қазақ тілін 

саналы түрде меңгере алады. 

Тілдің саналы түрде игерілуі баланың танымдық қабілеті мен таным күштерінің бірігуі арқылы іске асып 

отырады. Баланың дамуға бейім таным күштерін байқаған мұғалім арнайы жұмыс арқылы оны ұштай түсуі тиіс. 

Мұғалім оқушының қазақ тілінде төселе сөйлеуін, сауатты жазуын қамтамасыз ету барысында міндетті түрде оның 

танымдық қабілеттерінің де дамуын да ескеріп отырғаны жөн. Әрине, даму барысы оның физиологиялық даму 

мүмкіндіктерімен үйлесе келуін де қажет етеді. Мұғалім оқу-танымдық үрдістің жетекшісі мен ұйымдастырушысы 

ретінде оқушының биологиялық және әлеуметтік дамуын үйлестіріп отыруды назарда ұстайды. Жасөспірім кезінде 

баланың танымдық қызметі ерекше белсенділікпен өтеді [1]. 
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Оқушының қабылдауы, зейіні, қиялдауы туралы мәліметтер алуы қиын болғанымен, ес пен жады, сөйлеу 

мен ойлау сияқты таным процестерін тану мүмкіндіктері мол. Оқушы тиісті дереккөздерден ақпарат алған кезде, 

көп ақпараттың ішінен өзіне керегін іріктеп алады. Адамның басында осындай іріктегіш, селективтік аспап бар. 

Егер оқушы рецепторларына жеткен мағлұматтарды іріктеп алмай, оған не әсер етсе, соны түгел қабылдаса, 

мақсатына жете алмас еді. Ол көп хабардың ішінен ненің қажет, ненің қажет емес екендігін ажырата алмай, оқи 

алмас еді. Сондықтан көп мағлұматтардың ішінен өзіне керегін ғана іріктеп таңдап алу — оқу тапсырмасын 

орындаудың негізгі шартының бірі. 

Таным элементтері мыналар: қабылдау; зейін; ес пен жад. Сондықтан зерттеуші М.Мұқанов 

жеткіншектердің таным үдерістерін былай сипаттайды. Оқу материалын ұғыну қабылдаудан басталады. Қабылдау 

тек оқулық қарау немесе оны тыңдау ғана емес, соған сәйкес санадағы ақпаратты салыстырып, байланыстыра 

отырып қабылдау [2].  

Қабылдау ойлануды талап етеді. Қабылдау дегеніміз – мағлұматтарды тұтасымен бейнелеу. Егер 

қамтылатын материал қызықты болса, онда оқушылар осыған ғана көңіл бөліп, қиын материалдарды оқығысы 

келмейтіндігі кездеседі. Нәтижесінде, жеткіншек материалды тұтас қабылдай алмай, ақпараттың қандай да бір 

кесіндісі сияқты етіп, есінде сақтай алмауы мүмкін. 

Жеткіншектің зейіні сабаққа қалыптасса, онда ол назарын бір нысаннан екінші нысанға аударып отыруға 

толық мүмкіндігі бар. Жеткіншектің жады мен есі едәуір дамыған және де білім мазмұнын мағынасына қарай 

есінде қалдыруды ұнатады. Сонымен қатар ол естігенін көпке дейін есінде сақтап, қажет мезгілде есіне жақсы 

түсіре алады. 

Қазақ тілі пәні ойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық 

негіздері. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық негіздері дегенде, 

алдымен, оқушылар меңгеруі тиіс деп танылған қазақ тілінен берілетін білім мазмұны, қазақ тілін ана тілі ретінде 

оқуы арқылы оқушылардың тілдің кумулятивтік қызметін меңгеруі арқылы өзін-өзі тануы, тілдік санасы жетіліп, 

тілдік тұлға тұрғысынан қалыптасуына ықпал ететін педагогикалық заңдылық назарға алынады.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда жаңа оқыту технологияларын қолдану. 

Қазақ тілін оқытуда оқушылардың сауаттылығын қалыптастыра отырып, тіл үйрену белсенділігін арттыру үшін 

интернет-технологияны қазақ тілін оқыту әдістемесінің орнықты бір компонентіне айналдыру керек. Мұндай істің 

бүгін үшін де, болашақ үшін де маңызы зор. Интернет-технологияны енгізудің қаншалықты маңызды екендігін 

соңғы 5–7 жылда барлық білім алушылар да, білім берушілер де анық түсінді деп айтуға болады. 

Интернет-технологияның қазіргі кездегі даму барысын қадағалай отырып, онда әлеуметтік сервистер мен 

қызметтердің кең тарап келе жатқанын көре аламыз. Олар: блог, уики, покаст, твиттер, ютюб, қыстырма т.б. 

Оларды кең арналы жүйеде қолдануға қазақ тілін оқытудың кейс-стади, квест- сабақтар, электрондық-виртуалдық 

сабақтар, қашықтан оқыту т.б. сияқты заманауи жүйелерді қолдану әдістемелері арнайы зерттелуі керек [3, 5]. 

Ана тіліміздің функционалдық грамматикасы – оқушы сауаттылығын қалыптастыратын білім жүйесі. 

Қазақ тілі бойынша білім алу, тіл мәдениетін қалыптастыру, ауызша және жазбаша сөйлеу әдебін қалыптастыру, 

дамыту арқылы қазақша тілдік тұлға қалыптастыру – функционалды грамматиканың басты мақсаты. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда қазақ тілінің функционалдық-коммуникативтік 

тұрғыдан меңгертілуі басты орында болуы керек. Қазіргі қазақ мектептеріндегі қазақ тілі әлі де болса, формалдық 

грамматика логикасы негізінде оқытылуда. Оның кемшін тұсы оқушылардың сабақта, сабақтан тыс орындалатын 

жаттығулармен тығыз жұмыс жасай алмай, тілдік талдаулардың оқушылардың күнделікті өмірінде қажетін атқара 

алмауына әкеліп отыр. 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  

 

Бегимханов Б.М.   

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік институты 

 

 Қазіргі заманауи жағдайындағы білім берудің болашағы қоғамның даму үдерісімен, білімнің ғылыми 

интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп отыратын, ақпарат көлемінің әр түрлі тегімен 

анықталады. Интеграция мен ғаламдастыру қатар  жүріп келе жатқан бүгінгі таңда жоғары  оқу орындарындағы  білім 

берудің сапасы мен-деңгейін жан-жақты көтеріп, жаңаша ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің жаңа технологиясын 

күнделікті жұмысында қолдана бі ле тін ұстаздардың ғана жұмысы жемісті болмақ. Жалпы білімнің жүйесі - қоғам 

дамуымен бірге дамып, әрдайым үнемі өзгеріп отырады.[1]  
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 Мектептегі басты тұлға ұстаз десек, білім саясаты ең алдымен ұстаздар қауымы арқылы жүзеге асырылады. Ал 

біздің келешектегі мақсатымыз – рухани жан дүниесі бай, жан-жақты жарасымды дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру. Білім ордасы - жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру, бірнеше ғасырлар бойы жиналып 

сақталған мұраларын келешек ұрпақ игілігіне жеткізе алатын мәдени ошақтар, ұлттық тәлім - тәрбие орталығына 

айналмақ. Ұлттық мектеп тағдыры қай қилы заман да да, қай ұлттың болсын көзі ашық, көкірегі ояу,  ұлтжанды 

азаматтарын толғандырып келген ең өзекті мәселелердің біріне саналды. Қазіргі таңда Қазақстан бүкіл әлемдік білім 

кеңестігіне ену табалдырығында. Өмір ағымына қарай білім беру жүйесінің моделі күрделі өзгерістерге ұшырап отыр. 

Сондықтан заман талабына сай жаңа мазмұнда білі беруді ұйымдастыру 12 жылдық  оқытуға  көшумен тікелей 

байланысты. Ондағы өзекті мәселе әлемдік білім кеңестігіне шығудағы Қазақстанның жаңа ұлттық білім моделін 

қалыптастырудың тиімді жолын анықтауында. Елбасы Н.Ә.Назарбаев білім мен ғылым қызметкерлерінің екінші 

съезінде «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары. Олардың білімді де, білікті, парасат 

пайымы мол, саналы да сарабдал азамат боп жетілуі тәлім мен тәрбие беретін мұғалімге тікелей байланысты. 

Мұғалімге артылатын сенім жүгі соншалық ауыр дей отыра, сонымен қатар оның ұлағатты ұлы жол екенін естен 

шығарып алмаған жөн. Демек, өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің 

асылдарын асқақтата отырып, шәкіртінің жанына құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің лайықты тұлғасы деуге болады.  

       Педагогикалық инновация - педагогикалық жүйедегі жаңашылдық. Инновация (лат. innovis) - жаңа, жаңалық, 

жаңарту дегенді білдіреді. Энциклопедиялық сөздіктерде "инновация" әр түрлі анықталады. Т.И.Шамова, 

П.И.Треьяковалардың еңбегінде "Инновация дегеніміз - жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз 

- тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни, инновация үрдісін мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, 

қалыптастыруды анықтайды, ал "жаңаша" деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен технологиясын 

қамтитын құбылысты түсінеміз" делінген.  

Жаңа педагогикалық технологиялар педагогика ғылымының жаңа саласы. Инновациялық үрдістің негізі – 

жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің 

көтерілуіне жағдай жасайды. Инновацияны қолдану арқылы мұғалім өз іс -тәжірибесін байытып, еңбегін 

жеңілдетіп, белгілі бір нәтижеге жету – педагогиканың ең асыл заты болып табылады. К.Д.Ушинский айтқандай, 

іс-тәжірибе толық көшіріліп алынбайды, тек оның негізгі ойы ғана алыну мүмкін. Осы негізгі ойды түсініп оларға 

шығармашылық көзқараспен қараған мұғалім технология бойынша жұмыс атқара алады. [2] 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру - жаңа педагогикалық технологияны 

ендіруді міндеттейді. Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін төмендегі алғы шарттар қажет: 

 оқу үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу;  

 оқушылардың сабақтастылығын болдырмау шараларын кеенді түрде қарастыру. Оның ғылыми-

әдістемелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;  

 жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандартымен жете танысу, білімді 

деңгейлеп беру технологиясын игеру арқылы оқушыларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде 

игертуге қол жеткізу; 

 оқыту үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. 

 Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңа педагогикалық технологиялардың танымалдыққа ие: 

 Саралап оқыту; 

 Дамыта оқыту; 

 Деңгейлеп оқыту; 

 Шоғырландырып, қарқынды оқыту; 

 Модульдік оқыту; 

 Интернет технология; 

 Интерактивтік технология деп аталатын түрлерін Білім берудегі инновациялық технологиялар тобына 

жатқызамыз. [3] 

Қоғамның даму қозғалысы мен оның қазіргі заманғы сипаты психолог, педагогтар мен білім беру 

саласындағы барлық мамандар алдына жаңа міндеттер мен мақсаттарды қояды. Қазіргі кездегі ақпараттық қоғам 

білім беру орындарының алдына: 

 Өз бетінше керекті білімін ала алатын және оны практика жүзінде қолдана алатын;  

 Өз бетінше сынмен ойлауға, нақты жағдайда туындайтын мәселелерді көре білетін және оларды шешу 

жолдарын іздей алатын; 

 Ақпаратпен сауатты жұмыс істеуге қабілетті; 

 Әр түрлі әлеуметтік топтарда, ұжымда жұмыс істей алатын;  

 Өзінің өз бетінше ой – өрісін, мәдени деңгейін дамыта алатын қабілетті мамандарды тәрбиелеуді талап 

етеді.  

 Модификациялық инновация — бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған 

В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі жэне оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал 

бола алады.  

Комбинаторлық модификация — бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. 

Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел.  
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Радикалдық инновация  — білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім 

беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады. 

[4] 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты -

оқу   орындарындағы   білім   беру   процесіне   жаңа инновациялық технологияларды  енгізу 

екендігі  сөзсіз  түсінікті. Сондықтан  ғылыми-

техникалық  прогрестен   қалыспай,   жаңа  педагогикалық   инновацияларды  дер  кезінде 

қабылдап,   өңдеп,   нәтижелі   пайдалана  білу –  әрбір  ұстаздың   негізгі міндеті болып табылады.  

Қорыта келгенде  жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері мынадай: 

— әрбір білім алушының білім   алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу;  

—  білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;  

—  өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

 

—  аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.  
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  Ғылыми жетекші – а.ғ.о  Хамит А.Ж. 

                                                                

 

УСПЕШНОСТЬ В УЧЕНИИ СЕГОДНЯ- УСПЕХ В ЖИЗНИ ЗАВТРА 

 

Алитурлиева К.А 

ГУ ОСШ №4 г. Актобе, учитель начальных классов. 

 

«Все другое в жизни становится реальным и  

                                              достижимым лишь тогда, когда человеку                              

                                              хочется  учиться,  когда в учении - в том,   

                                         что он ходит в школу, читает, пишет,  

                                                   познает,- он чувствует радость и обретает  

                человеческую гордость.» 

В.А. Сухомлинский 

 

       Все педагоги знают, что придя в школу, школьник не становится автоматически настоящим учеником. Начало 

обучения в школе происходит на фоне несформированных показателей произвольного поведения, 

несформированности элементов учебной деятельности, неразвитости мотивационной сферы учения . 

     На что же опереться в этом случае? Как сделать, чтоб дети хотели  учиться, и в их глазах загорелась искра 

желания к познанию. Размышляя об этом в своей педагогической деятельности, я пришла к мысли, что только 

успех в учении рождает в  ребенке желание учиться. Если ребенок постоянно ощущает свой успех, то создаются 

условия для развития мотивационной стороны, а это ведет к формированию устойчивых элементов учебной 

деятельности. 

      Осознавая важность этой проблемы, я сегодня хочу поделиться опытом работы по созданию у моих 

учеников ситуаций успеха и желания учиться. 2016 - 2017 учебный год явился особенным для учителей и 

обучающихся 1-х классов. Все 1-е классы нашей страны начали внедрение учебных планов и программ 

обновленного содержания образования согласно ГОСО РК-2015.  

     В мерах по обновлению содержания отечественного среднего образования центральное внимание 

уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в современной жизни, – творческое применение 

знаний; критическое мышление; выполнение исследовательских работ; использование ИКТ; применение способов 

коммуникативного общения, включая языковые навыки; умение работать в группе и индивидуально. Базируясь на 

общечеловеческих и этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать проблемы как учебного, 

так и жизненного характера. 

      Школа в условиях обновления отличается тем, что учебные достижения имеют продуктивный характер, а 

учебный процесс характеризуется активной деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на каждом  

уроке. В этих условиях ученик – субъект познания, а учитель выступает организатором познавательной 

деятельности учащихся. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждого школьника, вне зависимости от возраста и 

успешности, воспринимали как личность. Именно в этом заключается педагогический аспект обновления 

содержания образования, когда цели обучения становятся общими для ученика и учителя.Для достижения этого 

каждый учитель начинает с себя, что отражает социальный аспект процесса обновления. Учителю необходим о 

https://el.kz/kz/news/archive/content-4021
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преодолеть инертность педагогического мышления и вместе с учеником учиться самому. Принципиально важным 

является создание дружелюбной среды, благоприятной для развития обучающегося. В рамках обновления 

содержания образования в начальной школе предполагается:  

– смещение акцентов с обучения, направленного на передачу фактологического материала 

энциклопедического характера, на обучение способам получения информации;  

– социализация личности, способной к сотрудничеству и самостоятельности; – формирование умения 

самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию;  

– отход от традиционной организации учебного процесса, когда, прежде всего, определялось содержание 

образования, отражаемое в учебных программах, и акцентирование на ожидаемых результатах, определяемых по 

образовательным областям и отражающих деятельностный аспект, т.е. учащиеся «знают», «понимают», 

«применяют», «анализируют», «синтезируют», «оценивают».   Содержательным отличием обновленных учебных 

программ является:  

– принцип спиральности при проектировании содержания предмета, то есть постепенного наращивания 

знаний и умений как по вертикали, так и горизонтали (усложнение навыков по темам и по классам);  

– иерархия целей обучения по таксономии Блума, основанная на закономерностях познания и 

классифицируемая по наиболее важным видам предметных операций;  

– педагогическое целеполагание по уровням образования и на протяжении всего курса о бучения, что 

позволяет максимально учесть внутрипредметные связи;  

– наличие «сквозных тем» между предметами как внутри одной образовательной области, так и при 

реализации межпредметных связей;  

– соответствие содержания разделов и предложенных тем запросам времени, акцент на формирование 

социальных навыков;  

– технологизация учебного процесса в форме долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов.  

     Природой заложено в ребенке любопытство, любознательность, способность удивляться, и , когда дети 

приходят в школу, то все они хотят учиться. Интерес же приходит только тогда, когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха. 

    С первых дней пребывания ребенка в школе я обращаю внимание на то, чтобы он чувствовал ежедневно, 

хоть маленький, но свой успех. Работу начинаю с создания в классе эмоционального фона дружелюбности, 

взаимопонимания и сотрудничества. Это внимательное  и приветливое отношение к ученикам на уроке и вне 

урока, это диалогическое общение и позитивная оценка его достижений, это индивидуально - личностная 

поддержка, которая предполагает диагностику развития обученности и воспитанности, отслеживание прогресса 

развития каждого ребенка. Для осуществления этих целей необходимо, в первую очередь, оценить внутреннее 

психологическое состояние ребенка, найти нужный стиль общения и, не откладывая, запустить в нем механизм 

успеха. 

    Эффективным способом является поощрение любых активных положительных проявлений: красиво 

написал букву, цифру, прочитал без ошибок слово, сидел красиво, ответил на вопрос.  

   Чтобы процесс обучения был успешным, ученики должны успевать на уроке. Что значит, успевать? Одно 

из условий  успеха обучения- это включение в  деятельность урока.  Каждый ученик должен быть активно 

мыслящим и действующим. Если, сидя на уроке, он только слушает и не размышляет, не ищет ответы на 

проблемные вопросы, это должно насторожить учителя. Активно мыслящий ребенок не может долго сидеть молча, 

он начинает задавать вопросы, высказывает свои предположения, а это значит, ему интересно то, что происхо дит 

на уроке. 

         Таким образом, деятельность педагога  заключается  прежде всего в развитии у учащихся самой потребности 

в творческой деятельности, в самовыражении, самоактуализации через различные виды творчества.  

Для педагогов, работающих творчески, есть несколько рекомендаций – пожеланий: 

- будьте терпеливы;  не ждите «быстрых» результатов, они обязательно будут, но не торопите события;  

- не забывайте о доброжелательности; оценивание детских творческих работ – дело очень деликатное; 

- не бойтесь движения и шума на занятиях, начинайте уроки с небольших физических разминок, чтобы 

«разогреть» детей; 

- помните о равноправии; каждый ребенок имеет право на творческое самовыражение, поэтому не нужно 

делить детей на талантливых и «остальных»;  

- творите сами; как нет детей без воображения, так нет и педагога без творческих порывов. 
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РОЛЬ И МЕСТО ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Тапалова А.Б. 

Актюбинский  региональный государственный  университет им. К.Жубанова 

 

Объем – первичная форма, с которой начал свою строительную деятельность человек. Поставив 

вертикально камень, он отметил место, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Во все времена 

значительные события отмечались возведением монументов, которые представляют собой, как правило, объемы, 

обтекаемые пространством. Это сразу выделило их из окружения. Объем – одна из самых активных форм. 

К объемно-пространственной композиции можно отнести произведения искусства, имеющие три 

измерения (длину, ширину и высоту), то есть параметры, характеризующие объем вообще и решающие 

художественные задачи. Это различные здания и сооружения, малые архитектурные формы, скульптура, мелкая 

пластика, произведения декоративно-прикладного характера, инсталляции, различные утилитарные объемы, – в 

общем, все то, что включает в себя дизайн. Даже в этом простом перечислении чувствуется, какое широкое 

применение может иметь объемная композиция в нашей жизни для создания функциональных предметов, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека. 

Окружающее пространство активно влияет на восприятие объемно - пространственной композиции. Оно 

выражается в субъективной и часто временной оценке произведения. Рассмотрим простой пример - мраморную 

парковую скульптуру. Сменяемость цветового колорита и фактуры, связанная со сменой времен года, создает 

большое различие в восприятии достоинств объемной композиции. То мы видим вокруг нее голые заснеженные 

стволы, то они становятся мокрыми, почти черными, то зелень листвы окружает ее, то золото осени. То вдруг 

появляются солнечные блики с рефлексами от яркого освещения и тень. Кто -то увидит эту скульптуру словно 

высеченной из серого мрамора на фоне снега, кто- то – абсолютно белой на фоне яркой зелени. Даже форма 

объема может ощущаться по-разному в силу созданного образа и влияния окружающего пространства. Поэтому, 

решая определенные композиционные задачи, необходимо учитывать взаимодействие объема со средой, ее 

пластикой, колоритом, фактурой, освещением и т.д. Рассмотрим художественные средства объемно-

пространственной композиции. 

Существует ряд аспектов, которые играют немаловажную роль в определении достоинств объемно -

пространственной композиции. Один из них - проблема вписывания объема в окружающее пространство. Объем 

более реален и ощутим, нежели фронтальная композиция. Его можно поставить, подвесить или положить. 

Поэтому взаимодействие объема и плоскости должно быть четко продумано автором для того, чтобы найти 

оптимальное решение. Если живописное произведение вычленяется из окружающей среды в основном 

посредством рамы, тем самым ограничивая воздействие этой среды, то объемно -пространственная композиция 

волей- неволей требует к себе другого отношения, другого подхода, который заключается в сосуществовании с 

окружающим миром. Роль рамы для произведения, выполненного в объеме, часто играет постамент. Он служит 

тем ограждением, которое помогает вычленить самостоятельную объемную композицию, скомпонованную по 

своим принципам, из окружающего пространства. 

Работа с цветом в объемно-пространственной композиции значительно отличается от работы на плоскости. 

Здесь очень важно учитывать не только физическое и психологическое воздействие цвета на зрителя, но и работу 

цвета на объеме. Цвета бывают отступающими и выступающими, тяжелыми и легкими – все это необходимо 

учитывать в работе над объемной композицией. Иначе может произойти следующее: пластически вы создали 

выпуклость на объеме, но за счет окраски в черный или холодный цвет по отношению к очень светлому или 

теплому объему вы зрительно «вдавили» выступающую часть, а не выявили. Или наоборот: пластически вы 

создали углубление или отверстие, но за счет окраски его желтым или оранжевым по отношению к темному и 

холодному решению объема такой акцент обесценит богатую по пластике форму. Следовательно, применяя такое 

средство выражения художественного образа, как цвет, необходимо учитывать его свойства и сохранять 

цельность восприятия пластического  решения. 

Фактура как средство выражения художественного образа оказывает большое влияние  на восприятие 

объемно-пространственной композиции. Сам способ изготовления объема обусловливает фактуру. Материал, будь то 

дерево, металл, камень, керамика или что-либо другое, должен наложить свой отпечаток на трактовку формы, 

соответствуя собственной пластике, выявляя способ изготовления. Такой материал, как дерево, сразу дающий 

теплый, интимный образ, подбирают по структуре, стараются выявить текстуру древесины, подвергая ее 

всевозможной обработке. Наиболее значительные произведения искусства, шедевры всегда отличает соответствие 

фактуры и цветового решения пластике формы. Одновременное применение фактуры и цвета требует тщательной 

продуманности первостепенной роли того или иного средства. Предпочтение должно быть отдано тому из них, 

которое полнее выражает художественный образ произведения, а также может наиболее интересно выявить 

пластическое решение. При сочетании нескольких фактур нужно поступить также, то есть отдать предпочтение 

наиболее выразительной. Но обилие применения различных материалов, тем более в равных количествах и 

одинаковых качествах, несет за собою потерю выразительности, неожиданности, интриги, контраста, что так важно в 

любом произведении искусства. 
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В процессе обучения студентам дается четкое представление о      законах композиции и принципах объемно-

пространственного формирования пространства, студенты вооружаются теоретическими знаниями и 

практическими навыками. Роль объемно-пространственной композиции не сводиться лишь к возможности 

выразить задуманное - это, прежде всего, способ создать уникальное произведение, раскрыть индивидуальность 

автора. 

Таким образом, свободное оперирование пространственными образами является тем фундаментальным 

умением, которое объединяет разные виды учебной и трудовой дизайн-деятельности. Объемно- пространственная 

композиция в сфере дизайн-образования имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение, 

так как трудно назвать хотя бы одну область деятельности дизайнера, где умение ориентироваться в пространстве 

не играло бы существенной роли. Отсюда можно  сделать вывод, что объемно-пространственная композиция 

является одним из эффективных средств для развития профессиональных компетенций будущих дизайнеров. 
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ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМ САПАСЫН 

АРТТЫРУ 

 

Аятов А.С., Сәлімжанов Н.Ө. 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

 

Елімізде болып жатқан саяси, әлеуметтік, экономикалық және т.б. өзгерістер білім беру жүйесіне де әсер 

етуде. Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге сай оқытудың сапасын арттыру мәселесі жаңа оқыту технологияларын өз 

дәрежесіне сай қолдануға тікелей тәуелді. Мұны Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2015 жылға 

арналған тұжырымдамасы мен Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Білім 

беруді дамыту үшін оқытудың озық жүйелері мен технологияларын әзірлеу мен енгізу» деген жолдар талап етіп 

отыр [1, бет. 1-3]. 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім беруде нәтижеге бағдарлану, оқытуды 

білімгердің жеке тұлғасына бағытталу, ал оқыту әдістерін тұлғааралық қарым – қатынастарға бейімдеу болып 

отыр. Демек, білімгер білімді дайын күйде мұғалім түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйену 

арқылы танымдық «жаңалық» ашуы, шығармашылық тарпсырмаларды орындау негізінде әр түрлі өнімдер жасауы 

тиіс. Нәтижесінде білімгердің дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасуы керек.  

Қандай салада болмасын, ондағы істелінген жұмыстың қорытындысы сапасымен өлшенеді. Колледждегі сан 

– салалы жұмыстың құйылатын арнасы да білімнің сапасында болатыны даусыз. Ал білімнің сапалы болуы тікелей 

оқытушыға, оның білім дәрежесіне ізденушілігіне байланысты.  

Ұстаз – тікелей оқытумен тәрбиелеу үдерісіне жаңалықты енгізуші, шәкіртпен бірге бірігіп жұмыс жасайтын 

белсенді әрекет иесі. Сондықтан да ол сабаққа жаңалық енгізуде шешуші рөл атқарады. Сапалы оқыту, сонымен 

қатар өздігімен оқып білім алуға баулу негізінде ғана білімгерлерден білімді, жан – жақты тұлға тәрбиелеп 

шығаруға болады. 

Білімгердің шығармашылық ойлауын табысты дамыту үшін оқу – тәрбие үдерісі барысында оның жүйелі 

түрде белсенді зияткерлік ізденіске түсуіне мүмкіндік жасау қажет. Білімгер осы уақытта туындаған оқу 

проблемасын салмақтап, негізделген және жан –жақты тексерілген шешім қабылдайды, оны практикада жүзеге 

асырады.  

Өмір, тәжірибе көрсетіп отырғандай, «өте жақсы» оқыған білімгер аса шығармашыл және тәрбиелі болып, 

кейде керісінше эрудициясы төмен білімгерлер қай кезде шығармашыл және тәрбиелі болды?  
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Білімгер шығармашылығы дегеніміз ой еркіндігі мен еріктілік болған жағдайда ойлау үдерісін бір 

сарындылықтан шығарып, логикалық ойлауды талдағыштық тұрғыға жетелеп, өзін – өзі дамытатын белсенді 

еңбек. Осындай ой еңбегіне баулуда, оқи білуге тәрбиелеу, білім беру үрдіс інің негізіне айналса, баланың жан – 

жақты дамып, шығармашыл адам болып жетілуінің діңгегі болар еді [2, бет. 3-4].  

Сонымен қатар қазіргі алға дамып бара жатқан ХХІ ғасыр қоғамы ұстаздарға қат – қабат міндеттер қойып 

отыр. Солардың бірі – білім саласында білімгерлерге осы заманғы талаптарға сай әдістермен сабақ беру. Бұл – 

колледжде кез – келген пәндерден сабақ беруде қазіргі ең тиімді, нәтижелі әдістердің бірі – интербелсенді оқыту 

әдістемесін қолдану деген мағына.  

Колледжде оқу – тәрбие үдерісін білімгерлердің өзара іс – әрекеті мен оқытушы мен оқушының өзара қарым 

– қатынасын дұрыс ұйымдастыру арқылы оқушының ойлау белсенділігін арттыруға, сабақта интербелсенді 

әдістемені тиімді пайдалануға болады. Мұнда негізгі және жетекші үрдіс іс – әрекетті ұйымдастыру. Бұл 

технологияның ерекшелігі білімгерлердің өздері ақпараттар жинап, өздері жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп, 

жауабын тауып, өзінің көзқарасын логикалық түрде дәлелдейді. Ол өз пікірін бір – біріне, топ алдында айта алады 

[3, бет. 5].  

Интербелсенді әдістемені қолдану кезінде білімгерлер түсіну процесіне толыққанды қатысушылар болады, 

оның тәжірибесі оқу – танымының негізгі қайнар көзі қызметін атқарады. Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ 

білімгерлерді өз бетімен ізденуге үйретеді. Білім берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда, интербелсенді 

оқытуда оқытушы мен білімгердің өзара әрекеттестігі ауысады: педагогтің белсенділігі білімгердің белсенділігіне 

орын береді, ал педагогтің тапсырмалары олардың білімге деген ынтасын оятуға жағдай жасаушы болады . 

Педагог өзі арқылы оқу ақпаратын жіберетін, өзіне тән сүзгіш рөлінен бас тартады және жұмыста ақпарат 

көздерінің біреуінің көмекші рөлін атқарады.  

Интербелсенді оқыту әдістемесін тиімді пайдаланып, алға қойған мақсатқа жету үшін белсенді оқытудың 

өзіндік талаптарын есепке алып, алғы шарттарын қанағаттандыру керек. 

Психологиялық тұрғыдан алғанда, интербелсенді оқытудың тиімділігінің сыртқы көрсеткіштері ретінде 

оқушылардың бірлескен әрекет ережелерін мойындай отырып, өзара әрекеттесуге ұмтылуын, топтық 

рефлексияның дамып, ұжымдық ынтымақтастықтың қалыптасуын, ал әсерлілігінің ішкі көрсеткіштері ретінде 

білімгерлердің өз міндеттері мен құқықтарын түсіне отырып, өзара әрекет дағдыларын меңгеріп, топтық жұмысқа 

дайын болуын, оқу әрекетінің субъектісіне айнала  отырып, өзіндік рефлексиясының дамуын айтуға болады.  

Сонымен қатар, интербелсенді оқытудың нәтижелілігінің сыртқы көрсеткіштері ретінде білімгерлердің 

топтық жұмыс ережелерін қабылдай отырып, нақты мақсаттар қоюға үйренуін, оқу топтарының жасақталып, 

қажетті оқу кеңістігінің қалыптасуын, ал табыстылығының ішкі көрсеткіштері ретінде білімгерлердің таным 

белсенділігі артып, жаңаша оқуға дайындықтарының жетіліп, өзара әрекеттесу дағдыларының дамып, 

ынтымақтастық ұжымының қалыптасуын айтуға болады. Жалпы алғанда, интербелсенді оқытудың басты 

шарттары қауымдастық пен бәсекелестік болып табылады.  

Психолог – ғалымдардың айтуынша, бала білімді төрт түрлі жағдайда алады екен: дайын білімді қабылдап 

алу, зерттеу барысында жаңалық ашу, әр түрлі жағдайда әсерді сезіну және синтез арқылы бұйым құрастыру 

немесе өнім жасау. Интербелсенді оқыту әдістемесі оқушыларға рөлдік ойындар арқылы әр түрлі жағдайда әсерді 

сезінуге жол ашады, әр түрлі білімдерді синтездеу кезінде шығармашылық өнім жасауға жағдай жасайды, 

дегенмен түрлі жағдаяттар мен мәліметтерді талдап, сараптап, зерттеу барысында жаңалық ашуға көбірек 

мүмкіндік береді.  

Топтың сандық құрамы оқыту немесе өзара әрекеттестіктің сапасын анықтамайды. «Өзара әрекеттестік» 

әдісінің өзекті ерекшелігі – ол ашу үрдісін білдіреді, оның мәні – білімгерлердің оқыту дағдыларын өзара 

әрекеттестік арқылы меңгеруі. 

Сонымен жаңа оқу үрдісі технологиясы төмендегі мақсатқа жетуі тиіс. 

 Білімгерді илеуге көне қоятын объект деп қарамай, табиғат берген қасиетін, күш –қуатын шыңдайтын, 

қабілетін дамытатын жеке тұлға деп мойындау. 

 Жеке тұлғаның мемлекеттік және жергілікті жердің мүддесін ұштастыруы. 

Білімгерлердің танымдық мүмкіндіктеріне, бейімділігіне, қабілетіне қарай білім мазмұнын міндетті түрде 

игеретін және өз еркімен игеретін деңгейлерін анықтау қажет. 

Білімгерге «Білім туралы» заңға сәйкес өз бағасын таңдауға мүмкіндік беру ләзім. 

Жалпы білім беру мекемелерінің көп түрлілігін қамтамасыз ететін білім мазмұнының құрылымын нақтылау 

да – үлкен міндет.  

Сонда ғана өткен ХХ ғасырда үстем болып келген «ғылым – өндіріс – білім» мәдени макромоделі «мәдениет 

– білім – тарих» макромоделімен ауыспақ [2, бет. 3-4].  

Білімгердің шығармашылық қабілеті практикалық әрекеттері ізденімпаздығы арқылы дамиды. 

Шығармашылыққа үйрететін сабақтар – жаңа технологияларды қолдану болып табылады. Мұндай сабақтарда 

оқушыға ерекше ахуал, оқытушы мен білімгер арасында ынтымақтастық қатынас қалыптасады. Оқытушы бұл 

жағдайда білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы емес, бағалаушы емес, танымдық іс – әрекетін ұйымдастыратын 

ұжымдық шығармашылық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана білімгер интеллектісінің көзін ашып, 

шығармашылығын дамытады [4, бет. 18].  

Заман ағымы, уақыт талабы жаңаша шешім қабылдауды, оны зерттеудің жаңа шыңына көтерілуді талап 

етеді. Демек, білім берудің мазмұнын жаңарту, үздіксіз білім беру жүйесін дамыту және жастарды бүгінгі күн 
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талабына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта 

жан – жақты дамыту бүгінгі күннің басты талабы.  

Сонымен, интербелсенді оқыту әдістемесін оқу – тәрбие үдерісінде тиімді қолдану ұстаздар жұмысын 

өнімді, нәтижелі, ал білімгерлердің білім алу әрекетін мәнді, қызықты, пайдалы етеді. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЗАМАНАУИ ИНОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ  

 

Аятов А.С., Сәлімжанов Н.Ө.  

Ы. Алтынсарина атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты  

 

Еліміздегі білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында 

Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің 

жақсаруы мен Қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың 

мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды 

қамтамасыз ету, сондай – ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне 

үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы 

саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен 

болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, 

білімнің сапалы да саналы  түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне 

байланысты. 

Білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 

мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тұлға 

дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – 

қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. Білім берудің ұлттық жүйесі қарқынды дамумен қатар, қоғам 

дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Сондықтан да қазіргі уақытта мамандық атаулының барлығы дерлік 

бейімділікті, ептілікті, ерекше ой қызметін ғана емес, мұғалімнен үлкен жауапкершілікті, қызу белсенділікті талап 

етеді. Үздіксіз жаңалық енгізу білім беру мекемелерінің, соның ішінде жалпы білім беретін мектеп жұмысының 

дамуының ең басты факторы болып отыр. 

Қазіргі таңда оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары жасалынып, инновациялар білім саласына 

енгізіліп отыр. 

Білімнің әлеуметтік және өмірлік рөлінің адамның танымдық – шығармашылық мүмкіндігінің өзгеруі 

оқытудың барлық деңгейіндегі, үздіксіз білім жүйесіндегі білім беру ісін жаңаша ұйымдастыру. Қазіргі ақпараттық 

қоғамда және өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық ресурстардың қажеттілігі көрінеді. 

Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамға 

ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытудың инновациялық технологиялары 

пайда болуда [1, бет. 19 – 22]. 

Жаңа инновациялық технология көмегімен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты формасында 

тиімдірек орындалады. Қазіргі таңда сабақ барысында жаңа технологияларды қолданудың, соның ішінде «сын 

тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі элементтерін пайдаланудың маңызы өте зор. СТО (сын тұрғысынан 

ойлау) бұл – жоба жаңа жүз жылдықта оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, ертеңгі күнге бағытталған рухани 

жаңарудың іргетасы қалануда. Ең бастысы, әр мұғалім түсінуі, жүрегімен қабылдауы, солай жұмыс істегісі келуі, 

сондай – ақ мұғалім оқушыға дайын білімді берумен шектелмей, баланы өз бетімен білім алу, іскерлік, 

мүмкіншілікке бағыттауы керек. Мұндай оқыту технологиялары қоғамға жаңаша ойлайтын, әрекеттеніп танып 

білетін, проблемаларды өз бетінше құрып және оларды іс жүзінде шеше білетін шығармашыл адамды 

қалыптастырумен бірге оқыту үрдісін демократияландыруға жол ашады. 

Педагогикалық инновация білім берудің негізгі мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталуы қажет, 

инновациялық үрдісті басқару жалпыға бірдей міндетті білім беру мақсаты, мазмұны әрі оқу – тәрбие үрдісіне 

енгізілетін жаңалықтар сипаттары арасындағы қисынды байланыстар есепке алынып құрылуы тиіс.  

Білім беру стандарттарын жүзеге асырудағы иннновациялық үрдістің қажеттілігі мына себептерге 

байланысты: 

 шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастап қолға алу;  
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 жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болуы;  

 ойлау мүмкіндігінің ең жоғарғы деңгейіне жетуі;  

 шығармашылық іс - әрекетке жағдай тудыру. 

Білім беруде инновациялық технологияларды қолдану (жеке тұлғаның) білімгердің танымдық қабілетінің 

жоғарғы дәрежеде дамуына, өз әрекетіне өзгеріс енгізіп, өзін үнемі жетілдіріп отыруына ықпал етеді.  

Инновациялық білім – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет пәндердің мазмұнын тереңдетуге, 

ұстаздың кәсіптілік шеберлігін арттыруға оқу ісін дамытуға бағытталған. 

«Оқу және жазу арқылы сыни ойлауды дамыту» бағдарламасына негізделген сабақтар оқушыларды жан – 

жақты және тереңірек ашуға, олрға бағыт – бағдар беріп, әсер етуге, оқушы көзқарасын өзгерту септігін тигізеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарында оқушы өзін – өзі еркін ұстап, өзгеге сенімін, жылуын күшейтеді. 

Кейде өзгеге көмектессе, кейде өзіне көптің көмегі қажет болады. 

СТО бағдарламасының философиясын терең түсініп, әдістерін тиімді пайдаланған кездегі жеткен 

жетістіктерім: 

 мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланды;  

 оқушылар өз бетінше ізденуге үйренді; 

 сұрақ қойып, сұрақтарға жауап беруге машықтанды;  

 тақырыпқа деген жан – жақты түсінігін аңғара отырып, ынтасын одан әрі дамытуға мүмкіндік жасалды;  

 ой идеясының ішкі астарына үңілуде, өзекті мәселелерге терең барлауға бағыт берілді;  

 ақпаратты саралауға, жүйелі жүргізуге дағдыланды;  

 оқушылардың шығармашылық белсенділіктері және сын тұрғысынан ойлау әрекеттері бағаланды; 

 сын тұрғысынан ойлай отырып, өзіндік белсенділіктің болуы да білімге құлшынысты, жаңалықты ашуға, 

ізденуге, қиындыққа төзуге үйретеді. 

СТО – ның әдіс тәсілдері оқушыларды тынымсыз ізденімпаздыққа баулиды. Баланың еркін де терең 

ойлауына, үздіксіз жұмыс жасауына жол ашады. Оқушының ізденісі жеміссіз болмақ емес. Мен дәстүрлі білім 

беру кезіндегі оқушыны сын тұрғысынан ойлайтын оқушымен салыстырғанда, төмендегідей кесте пайда болады:  

Дәстүрлі білім беру кезінде. 

 тақырып бойынша білім сапасы; 

 оқу материалының меңгерілуі; 

 ізденіс пен шығармашылығы. 

СТО – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, 

пікір таластыруға, бір – бірін ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, 

қиындықты жеңуге көмектесетін бағдарлама [2, бет. 3]. 

Қазіргі білім беру саласындағы басты міндет – білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа әдістерін 

іздестіру мен оларды жүзеге асыра алатын жаңашыл мұғалімдерді даярлау. «Шығармашыл педагогикалық 

қызметтің барлық түрлерін зерттеп, кез – келген педагогикалық жағдайда өзінің білімділігі, парасаттылығы, 

ақылдылығы, мәдениеттілігі, іскерлігі, шеберлігі арқасында шеше алатын, педагогикалық үдерістің нәтижесін 

жақсартуға ұмтылатын жаңашыл әрі шығармашылықпен жұмыс істей алатын жеке тұлға болуы керек». 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы 

азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шындауға бағытталған білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» 

деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді. 

Алға қойылған осы міндеттерді шешу үшін, оқу орындарының, әр оқытушының күнделікті ізденісі арқылы, 

барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа қарым –қатынасқа өту қажеттігі 

туындайды. 

Сапалы білім беру қызметін көрсету – білім мекемелері, педагогтар алдында тұрған міндет. Сондықтан 

педагог кадрларды білім сапасын арттыруға, яғни инновациялық әрекеттерге дайындаудың маңызы ерекше. Бүгінгі 

таңда білім берудің ұлттық жүйесі өте маңызды, қарқынды өзгерістердің сатысында тұр. Қазіргі кезде қоғам 

дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Сондықтан да қазіргі уақытта мамандық атаулының барлығы дерлік 

бейімділікті, ептілікті, ерекше ой қызметін ғана емес, мектеп ұжымынан үлкен жауапкершілікті, қызу белсенділікті 

талап етеді. 

Ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдаулары өзінің жылдан  

жылға жүйелі жалғасын табуымен және еліміздің даму тарихындағы белесті кезеңдерді қорытындылап, жаңа даму 

бағдарын айқындаумен ерекшеленеді. Білім саласы қызметкері болғандықтан педагогтарды Елбасы 

Жолдауларындағы білім беру саласына қатысты мәселелердің толғандыратыны заңды. Сондықтан әр Жолдаудағы 

отандық білім беру саласын дамыту мен оның сапасын арттыру жұмыстарына қатысты Елбасының ұсыныстары 

мұғалімдер алдына жаңа міндеттер мен жауапкершілік жүктейді. Білім беру саласының дербестігін кеңейту, білім 

беру ісін басқаруды демократияландыру еліміздің мектептерінде оқытудың белсенді және инновациялық әдістері 

мен педагогикалық технологияларды тиімді пайдалануды қажет етеді. Оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру 

мұғалімнің оқушының өзін – өзі дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылығының өздігінен 

іс-әрекет ету даралық қабілеттерінің артуына септігін тигізеді. Білім беру жүйесіндегі өзгерістер «белсенділік», 

«инновация», «әдіс», «тәсіл», «интерактивті оқыту әдісі», «педагогикалық технология» ұғымдарының мәнін жете 

түсінуді талап етеді [3, бет. 13]. 
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Придерживаясь мнения тех ученых, которые считают, что творческие способности можно развить, создав 

для этого специальные условия. Если школьник с самого начала подготавливается к тому, что он должен 

создавать, придумывать, находить оригинальные решения известным проблемам, то личность этого школьника 

будет формироваться не так, как формируется личность ребенка, обучаемого в рамках идеологии – повторение 

сказанного учителем. Современному педагогу становится ясно, что ни одна наука в одиночку не может дать ответа 

ни на один заявленный вопрос, ни одна педагогическая технология, взятая в отрыве от других социальных 

ситуаций взаимодействия, не обеспечит растущему поколению ориентацию на самореализацию в мире 

современной науки. Именно поэтому организация учебного процесса, связанная с развитием склонностей к 

критическому мышлению, представляется нам (мне и моим коллегам) инструментом, который позволяет 

разрешить противоречия между консервативными установками традиционного образования и авангардными 

идеями, позволит в большей степени реализовать те педагогические задачи, о которых было сказано выше. 

«Критическое мышление» – обозначение некоторого педагогического подхода. Это педагогическая технология 

построения урока на базе критического отношения к тексту. 

«Критическое мышление» – новый взгляд на урок, это технология дает освоение нового способа познания. 

Школа – это то место, где ребенку отвечают на вопросы, которые он не задавал. Уроки, выстроенные по 

технологии «критического мышления», побуждают детей самих задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

Технология «критического мышления» позволяет активизировать интеллектуальную и эмоциональную 

деятельность ребенка, вовлечь в процесс обучения личностное начало ребенка. Одна из основных целей 

технологии развития критического мышления – научить ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, 

структурировать и передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что новое он открыл для себя [1,2].  

Технологию развития критического мышления предложили в середине 90-х годов XX в. Американские 

педагоги Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл как особую методику обучения, отвечающую на вопрос: как учить 

мыслить. Критическое мышление, по мнению американских педагогов, означает, что  человек использует 

исследовательские методы в обучении, ставит перед собой вопросы и планомерно ищет на них ответы. 

А.П.Чернявская отмечает, что технология развития критического мышления, или РКМЧП, это разновидность 

личностно – ориентированного обучения. «Разница лишь в том, что в данном варианте личностно – 

ориентированное обучение не останавливается на общих лозунгах, а достигает уровня технологической 

проработки метода». Раскрывая особенности технологии развития критического мышления как интегративного  

способа обучения, Е.О.Галицких выделяет четыре существенных компонента группового задания для 

самостоятельной работы учащихся [3-4]: 

 оно содержит ситуацию выбора, который делают учащиеся, ориентируясь на собственные ценности;  

 предполагает смену ролевых позиций учащихся; 

 настраивает на доверие участников группы друг к другу;  

 выполняется приемами, которыми человек пользуется постоянно (сравнение, систематизация, анализ, 

обобщение и др.). 

Выполняя групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в активном построении знаний, в 

добывании необходимой информации для решения проблемы. Школьники приобретают новое качество, 

характеризующее развитие интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить. Ученые – педагоги 

выделяют следующие признаки критического мышления: 

 мышление продуктивное, в ходе которого формируется позитивный опыт из всего, что происходит с 

человеком;  

 самостоятельное, ответственное; 

 аргументированное, поскольку убедительные доводы позволяют принимать продуманные решения;  

 многогранное, так как оно проявляется в умении рассматривать явление с разных сторон;  

 индивидуальное, ибо оно формирует личностную культуру работы с информацией;  

 социальное, поскольку работа осуществляется в парах, группах; основной прием взаимодействия – 

дискуссия. 

Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы преподавателя. 

Человек нуждается в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди людей, социализироваться, ее 
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основу составляет трехфазный процесс: вызов – реализация смысла (осмысление содержания) – рефлексия 

(размышление). 

Структура занятия в концепции «критического мышления»: 

1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной 

проблеме. 

Можно предложить ребенку работу с вопросами по проблеме. Работа с вопросами может проходить в два 

этапа: «я сам», «мы вместе» (парная или групповая работа). Хороший прием, который может использоваться на 

данной стадии – это «мозговая атака». На стадии вызова у ребенка должно сформироваться представление, чего же 

он не знает, «Что хочу узнать?». 

2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления). 

На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на те вопросы, 

которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать). 

Здесь может быть предложена работа с текстом: прочитать, пересказать, растолковать соседу  

(группе), заполнение матричной таблицы, чтение с пометками текста («V» – уже знаю; «+» - новое; «-» - 

противоречит взглядам; «?» - «хочу узнать подробнее»), выписка из текста. 

3 этап – «Рефлексия» (размышление). 

Размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. На этой стадии может 

быть составлен опорный конспект в тетради учащегося. Кроме того, могут быть осуществлены: а) возврат к стадии 

вызова; б) возврат к ключевым словам; в) возврат к перевернутым логическим цепочкам; г) возврат к кластерам.  
Методические приемы критического мышления  

Вызов  

1.Парная мозговая атака. 

2.Групповая мозговая атака. (В случае отказа: напиши, почему отказываешься? Посиди в группе и 

послушай). 

3.Работа с ключевыми терминами. 

4.Перевёрнутые логические цепи (связать последовательность элементов информации в нужной 

последовательности). 

5.Свободное письмо (задаётся тема, а способ воплощения – нет; пишите всё, что приходит в голову: это 

может быть связанный текст, или опорные словосочетания). 

6.Разбивка на кластеры (построение логографа – выделение блоков идей). 

7.Механизм ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал). 
Стадия осмысления 

1.Маркировочная таблица ( 5 - я так и думал, + новая информация, + ! - очень ценная информация, - у меня 

по –другому, ? - не очень понятно, я удивлён). 

2.Взаимоопрос и взаимообучение (например, задать друг другу вопросы). 

3.Двойной дневник (страница делиться на две части: слева – что понравилось, запомнилось, справа - почему, 

какие ассоциации). 
Рефлексия 

1. Возврат к стадии вызова (обсудить, что совпало). 

2. Возврат к ключевым словам. 

3. Возврат к перевернутым логическим цепочкам. 

4. Возврат к кластерам (их заполнение). 

5. Возврат к ЗХУ. 
Дополнительные приемы 

А) Кубик. Грани 

 Дай описаниеСравни с чем – нибудь. 

 Проассоциируй (на что похоже). 

 Проанализируй (из чего состоит). 

 Примени это. 

 Приведи примеры. 

Синквейн – способ творческой рефлексии – «стихотворение», написанное по определенным правилам:   

1-строка – одно существительное; 

2-ая – два прилагательных; 

3-я – три глагола; 

4-ая – крылатая фраза; 

5-ая – одно существительное, которое выражает суть. 

«Критическое мышление» можно смело отнести к инновационным технологиям, так как она соответствует 

основным параметрам инновационного обучения [5]. 

Вывод 

Большое значение в педагогической деятельности сыграли курсы: «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо», и мы используем данную технологию. Те коллеги, кто участвовал в данном проекте, знают, что 
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урок состоит из трех главных этапов. Их можно успешно использовать в различных фазах урока, и в побуждении, 

и осмыслении и рефлексии (работа на интерактивной доске). 

При работе на интерактивной доске импонирует то, что в работу включены многие виды памяти – слуховая, 

зрительная и другие, а при готовом материале это делает работу учителя более комфортной, а для учеников – более 

интересной. Опираясь на концепцию непрерывного педагогического образования, педагога новой формации 

Республики Казахстан, где главной целью является развитие компетентности не только учителя, но и ученика, 

необходимо развивать в нем элементы логической общеучебной деятельности, планирования, анализа рефлексии и 

самооценки знаний. 
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АРХИТЕКТУРАЛЫҚ СЫЗБАЛАРДА   

AUTODES K REVIT-ТІ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Жексембинова А.Б., Алихан А. 

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы 

 

Revit - жұмыс процесін қолдайтын жеке тұжырымдама. Revit-ті қолдану арқылы біз нақты жобалық 

модельдер жасай аламыз, өнімділікті оңтайландырып, жоба қатысушыларының тиімді өзара әрекеттесуін 

қамтамасыз ете аламыз. 

Autodesk Revit кешенді CAD жүйесі. Сондықтан, сіз модельдеу процесінде интерфейспен дұрыс жұмыс 

жасауға назар аударуыңыз қажет. 

Сәулет құрылымдарын жобалауды автоматтандыру қажеттілігі: 

 3D модельдеу мүмкіндіктері, визуализациялау, 2D AutoCAD сызбалары (бұрыннан бар әзірлемелерді 

пайдалану үшін) және AutoCAD-ға импорттау мүмкіндігімен жақсы қарым -қатынас жасау арқылы бағдарламалық 

жасақтаманы талап ететін бәсекелестікті жоғарылату; 

 Бағдарламалық жасақтама өнімді меңгеру үшін мамандардың жұмыс уақытын азайту мақсатында 

қолданылады [1, 156-159 б.]. 

Autodesk Revit Building келесі мүмкіндіктермен ерекшеленеді: ғимарат үлгісінің біртұтастығы, 

интеллектуалдық объектілерімен жұмыс (қабырғалар, есіктер, терезелер, және т.б.), нысандар мен модельдердің 

толық параметрлері, Revit құралдарымен параметрлік нысандар жасау, жобалауда Worksets технологиясымен 

жұмыс, қосалқы мердігерлермен ақпарат алмасу кезінде DWG, DWF, DXF және DGN форматтары абсолютті 

сипатталады. 

Revit технологиясының барлық артықшылықтарын жазғаннан кейін үй жобасының келесі мысалын 

қарастырамыз. 1 суретте ашық жобалаудағы Revit терезесінің көрінісі бейнеленген. 

 

 
 

http://ct-net.net/ru/ct_tcp
http://i1.wp.com/sapr-journal.ru/wp-content/uploads/2014/02/RVT003_01.jpg
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1 сурет. Revit терезесі 

 

2 суретте жұмыс кеңістігінде бірнеше терезелермен бір уақытта жұмыс істеуге болатыныдығы көрсетілген  

[2, 65-70 б.]. 

 

 
 

2 сурет. Бірнеше тереземен жұмыс 

 

Сәулет - Орнату (3-сурет) құралын іске қосу жобаның барлық қажетті құрамдастарын ала алады. 

 

 
 

3 сурет. Autodesk Revit құрал-саймандар тақтасы 

 

Autodesk Revit бағдарламасының келесі мүмкіндіктерін пайдалана аласыз: 

• жобалау объектісінің 3D-моделі; 

• жобалық объектінің 2D сызбалары; 

• үй-жайлар мен ерекшеліктерді анықтау; 

• жобалық объектінің бейнефильмдері; 

• ішкі және сыртқы слайдтарды таныстыру [3, 120-125 б.]. 

Осылайша, болашақта ең күрделі тапсырмаларды Autodesk Revit Building бағдарламасын пайдалану арқылы 

оңай шешуге болады. 

Autodesk Revit бағдарламасының артықшылықтары: 

• пайдаланудың қарапайымдылығы; 

• жобаны жасау уақыты бірнеше есе азаяды;  

•3D-модельдің және 2D-сызбаларының түрлерін жасаудың қарапайымдылығы;  

• жобаны егжей-тегжейлі зерделеу үшін көптеген құралдар; 

• ыңғайлы және ақпараттық камера; 

http://i2.wp.com/sapr-journal.ru/wp-content/uploads/2014/02/RVT004_07.jpg
http://i1.wp.com/sapr-journal.ru/wp-content/uploads/2014/03/RVT004_90.jpg
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• бағдарлама спецификацияның үлкен функционалдық (функциялардың кең ауқымы) үлгілерін толтырады;  

• стандартты емес өлшемдері бар компонентті құру мүмкіндігі;  

• стандартты кітапханада жоқ жаңа компоненттерді құру және кейінгі жобаларда одан әрі пайдалану;  

• камераның 3 өлшемді көрінісі және енуі; 

• парақты орналасудың қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Компьютерное проектирование для архитекторов. Самые полезные функции всех основных программ, 

«ДМК Пресс», Москва, 2016, 208 стр. 

2. Джеймс Вандезанд. Autodesk Revit Architecture 2013-2014. Официальный учебный курс, 2015, «ДМК 

Пресс», Москва, 328 стр. 

3. Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий. -Издательство: М.: ДМК 

Пресс. -2015. -392 стр. 

 

 

WIX БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жексембинова А.Б., Шинды А. 

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы жанындағы колледж 

 

Web-сайт − бір ортақ  тақырыппен,  дизайнмен біріктірілген, өзара байланысты сілтемелер жүйесі бар 

Интернет желісінде орналасқан беттердің жиынтығы. Ол тек файлдар жиынтығы ғана емес, ол әдемілік пен 

функционалдылықтың, жұмыста ыңғайлылықтың күрделі жиыны. Сайт жасаудың ең қиындығы – барлық ұсақ 

компоненттерді  есепке алып, олардың арасында байланыс орнату. Ал байланыссыз сайт тек файлдар жиынтығы 

болып қалады. Сайт жасамас бұрын оның негізгі түрлерін атап өтсек:  

1. Сайт-визитка: 4-5 парақтан тұратын қарапайым сайт. Компания туралы, көрсететін қызметі, өнімдер 

каталогы, прайс, контакт ақпараты туралы парақтары бар. Мәтіндік, графикалық, видео мәліметтерден құрылуы 

мүмкін, дерек базасымен байланыспайды.  

2. Корпоративтік-ақпараттық сайт: бұл сайт интранет түрінде кездеседі. Интранет — мекеме ішіндегі 

желілік байланыс арқылы ғана ашылатын сайт. Компания ішінде, оқу орындарында студенттер тапсырма алу үшін, 

құжат алмасу, есеп, аналитика жүргізу, бағалау, өзара байланысу, тест тапсыру үшін, тапсырмаларын электро нды 

түрде және басқа да операцияларды орындау мақсатында қолданылатын сайт. Қашықтықтан оқыту кезінде өте 

ыңғайлы.  

3. Корпоративтік-имидждік сайт: бұл визиттік сайтқа ұқсас. Тек, үнемі жаңарып отыратын компанияның 

жаңалықтар тізімі жарияланып отырады, қолданушылар тіркеліп, жазыла алады. 

4. Интернет-дүкен: қызмет, тауар түрлерінің жарнамасы, сипаттамасы, суреттік, видеолық демонстрациясы 

қолданушыға таныстырылып, арнайы электронды ақша, төлем карточкалары арқылы сатып алу жүйесімен 

жабдықталған сайт. 

5. Ақпараттық сайтқа елімізде танымал жаңалық тарату сайттары мен телеарналардың ресми сайттарын 

жатқыза аламыз [1, 25-30 б.]. 

Мысал ретінде wix.com. шеберінің көмегімен жасалған сайтты ұсынамын.  

  

 
 

Сурет. 1 «РОКОК о» сұлулық салонына жасалған сайт 

 

Сайт арқылы  жұмысыңызды, бизнесіңізді  өзіңіз қалағандай етіп көрсете аласыз.  Онда мәтін, фотосурет, 

сызбалар, суреттер қоя аласыз. Сіздің ақпаратыңызға дүние жүзінің кез келген нүктесінен, кез келген елден барлық 

интернет қолданушылары қол жеткізе алады. Көптілді сайт жобаларының мүмкіндіктері жоғары болады. 

Өнімдеріңізді немесе қызметтеріңізді барлығы көреді және біледі (сурет 2). 

http://wix.com/
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Сурет 2. Жеңілдіктер туралы ақпарат 

 

Әр минут сайын  веб-беттеріңізге өзгертулер енгізсеңіз қолданушылар сол сәтте жаңартылған нұсқаларды 

көреді. Жаңалықтар енгізу немесе өзгертілген жұмыс кестесі бұлардың барлығы барынша   қысқа мерзімде 

жаңартылып отырады. Пайдаланушылар сізбен электрондық пошта арқылы жедел байланыса алады немесе жазба 

қалдырады [2, 147-155 б.]. Сіз олардың тілегіне әрқашан тез жауап қайтара аласыз (сурет 3). 

 

 
 

Сурет 3. Салонның мекен-жайын көрсету 

 

Web-сайт жасақтау жұмысы бірнеше кезеңнен тұрады: 

Жоспарлау кезеңінде сайттың орны, сайттың аудиториясы кімдер, қандай ақпарат жарияланады, 

қолданушылармен қарым-қатынас қандай түрде ұйымдастырылады. 

Элементтерді жасақтау кезеңінде сайттың программалық өнім түрінде жүзеге асырылуы қарастырылады: 

навигациялық құрылымын жасау, беттің дизайнын жасау, бетті толтыру үшін мәтіндік және бейне ақпаратты 

әзірлеу. 

Бақылау. Web-сайтта жариялап жарнамалаған сон оған қатысу деңгейі оның беттерінде орналастырылған 

ақпараттың қажеттілігімен, жаңалығымен және көкейтестілігімен анықталады.  Web-сайт имиджін сақтау үшін ол 

жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру керек [3, 209-216 б.]. 

Сайттың сапалы болуы оның  әсемдігі мен бағдарламалық жабдығына ғана емес, сондай-ақ, ондағы 

мәліметтердің ақиқат болуына және олардың жылдам жаңарып отыруына байланысты.  

Қорыта айтқанда, сайт жасаудың жоғарыда атап көрсетілген кейбір ұстанымдары мен технологиясын 

ескеру, сапалы да, мазмұнды сайт құрастыруға біршама болса да септігін тигізеді деп айта аламын.  

  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Макдональд М. Создание Web-сайта. – М. БХВ-Петербург, 2013, 215 с. 

2. Русаков М. Создание сайта от начала и до конца. – М. Интернет-издание, 2014, 186 с.  

3. Алмаметов В. Создание сайта на 100! – М. Издательские решения, 2016, 350 с. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Мухаметжанова Н.Т. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің аға оқытушысы 

 

         Қазіргі қазақстандық қоғам көпұлтты, көптілді. Жоғары оқу орнының студенттеріне қазақ тілін оқыту  

мәселесі өзекті. Өзге тілді аудиторияда қазақ тілі сабағын өткізу өте жауапты, әрі қызықты іс. Кез келген тұлғаның 

қалыптасуында тіл мен әдебиет маңызды орын алады. 

          Қазақ тілін жас кезден оқытудың міндеті – білім алушылардың қазақ тілінде коммуникация жасай алу 

негіздерін меңгерту. 

          «Интеллектуалды ақпарат технология арқылы тәжірибелік шешім тіліне көшіріледі. Технология – қызмет 

тәсілдері мен сол қызметте тұлғаның қалай қатысатындығын білдіреді. Кез келген қызмет технология немесе өнер 

болуы мүмкін. Өнер интуицияға, ал технология ғылымға негізделген. Барлық процесс өнерден басталып , 

технологиямен аяқталуы керек. Қазіргі кезде жаңа білім беру тәсілі ретінде қарастырылады. Білім 

технологияларының даму тенденциялары тікелей тұлғаны өзіндік актуализациялауға және іске асыруға мүмкіндік 

жасайтын білім гуманизациясымен байланысты.»[1, б. 7]. Студенттерді ізгілікке шақыру, гуманистік көзқараста 

тәрбиелеу міндеті ұстаздар қауымына жүктеледі.  

Қазақ тілі сабағында  мәтінмен жұмыс кезінде түрлі заманауи технологияларды қолдануға болады. 

Студенттер мемлекеттік тілді әдеби нормада меңгеруі тиіс, кез келген тұлға жас кезінде тілдерді тез қабылдай 

алады. 

Қазіргі таңда қазақ тілін оқытудың көптеген инновациялық технологиялары бар. Елімізде модульдік оқыту 

технологиясы, деңгейлік оқыту технологиясы, сын тұрғысынан оқыту, проблемалық оқыту  секілді технологиялар 

кеңінен қолданылады.  

Қазақ тілі сабағында синквейн әдiсін қолдануға болады. Синквейн – жай ғана өлең емес, оны жазудың 

өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші жолға бір зат есім жазылады. Екінші жолға екі сын есім, үшінші жолға  үш 

етістік, төртіншісіне бір сөйлем, бесіншісіне алғашқы сөзбен ассоциация болатындай зат ісімнен тұратын 

қорытынды сөз. 

Жаһандану заманында жастарды жан-жақты етіп дамыту, білім беру мақсатында көптеген жұмыстар 

жүргізіліп жатыр. Биылғы жыл елімізде жастар жылы аталды. Елім іздің болашағы жастардың қолында 

болғандықтан, оларды оқыту мен тәрбиелеу міндетін басты назарда ұстау керек. 

Студенттер мемлекеттік тілді оқыту кезінде тыңдау, оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын дамыту керек. Осы 

дағдылардың ішінде сөйлесім мен тыңдалымды қолдану тиімді. 

 «Білім берудегі озық ұстанымдарды негізге ала отырып, әр баланың қабілетін, талантын ашу, өзіне деген 

сенімін арттыру, әдеби білім сапасын арттырып дамытуда, ауызша, жазбаша тілін жетілдіруде, т.б. жеке пәндердің 

ғылыми - әдістемелік сапасын жүйелеуде деңгейлеп оқыту технологиясының орны айрықша. 

Бұл технология бойынша деңгейлік жұмыстарды іске асыру мәселесіне қатысты В.Г.Беспалько, 

В.В.Фирсов, В.М.Монахов, Ж.А.Қараев, А.В.Тализин, Л.Я.Заринаның т.б. еңбектері жарық көрді. В.П.Беспалько 

оқу материалын меңгерудің төрт деңгейін ұсынады.»[2, б. 98]. 

«Ақпараттық және қатынастық технологиялар(АҚТ) – бұл ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру және 

тасымалдау алгоритмін және әртүрлі әдістерді, тәсілдерді сипаттайтын жалпылама ұғым.»[3, б.11]. Жаһандану 

заманында ақпараттық және қатынастық технологияларды сабақта қолдану тиімді.  

Қазақ тілі сабағында деңгейлік тапсырмаларды қолдану тиімді. Аудиториядағы студенттердің білім 

деңгейі әрдайым бірдей бола бермейді. Сабақта әр білім алушының  жас және дара ерекшеліктерін ескерген дұрыс. 

Қазақ тілі сабағында деңгейлік тапсырмаларды қолдану тиімді. 

«Тілде үйренуге қатысты негізгі әдісті сөз еткенде, арнайы қарастырылуға тиісті мәселенің бірі – қатысым 

әдісі. 

Әдістерді жүйелі түрде ұтымды пайдалану студенттердің қазақша тілдесу дағдыларын қалыптастып 

жетілдіреді. Қазақ тілін орыс топтарына оқытуда аталған дәстүрлі әдістерді қолданудың тиімділігі ғылыми 

тұрғыдан әбден дәлелденген.»[4, б.117].  

Қазақ тілін оқыту кезінде инновациялық технологиялар мен түрлі әдістерді қолданған абзал. Еліміздің 

ертеңі жарқын болуы үшін мемлекеттік тілдің деңгейін жоғарылату керек, білімі мен тәрбиесі ұштасқан тұлға 

қалыптастыру керек. 

Қазіргі таңда қазақ тілін білу – уақыт талабы.   
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ТЕСТЫ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аралбаева Ф.С. 

АРГУ имени К.Жубанова 

 

Педагогический контроль и оценивание знаний и умений учащихся -важнейший элемент образовательного 

процесса. Его роль неоценима. 

Результаты контроля, их анализ - показатель успешности реализации всей педагогической деятельности. 

Требования к педагогическому контролю в современное время обусловлены необходимостью решения ряда 

важнейших задач: объективно оценить полученные знания, умения и навыки учащегося, определить их глубину, 

качество, степень соответствия учебной цели, управлять познавательной деятельностью учащихся.  

Проанализировав плюсы и минусы тестирования как технологии контроля и оценивания знаний и умений 

учащихся по русскому языку, сравнив его с таким методом контроля и оценивания, как письменная контрольная 

работа в виде диктанта с дополнительным заданием, мы пришли к выводу, что тестирование совмещает в себе 

возможности устного опроса и письменной работы, при этом сокращая временные затраты, а результаты 

тестирования не менее объективны и более информативны. 

Тесты – это задание, состоящее из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в 

каждом случае одного верного. С их помощью можно получить, например, информацию об уровне усвоения 

элементов знаний, о сформированности умений и навыков учащихся по применению знаний в различных 

ситуациях. 

Как показывает практика, внедрение тестовой формы контроля по предмету должно осуществляться 

поэтапно. 

Тестовые задания удобно использовать при организации самостоятельной работы учащихся в режиме 

самоконтроля, при повторении учебного материала. Тесты с успехом можно применять наряду с другими формами 

контроля, обеспечивая информацию по ряду качественных характеристик знаний и умений учащихся.  

Введение тестового контроля существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность 

обучаемого. 

«Тест должен включать разнообразные тестовые задания по форме, содержанию, степени сложности и 

количеству, достаточно полно охватывать материал проверяемой темы» [1, c.31]. 

«За последнее время появились новые оригинальные методы разработки и применения тестов. Современные 

тесты позволяют выявить скрытые от поверхностного взгляда знания и способности учащихся. Большие 

перспективы перед тестами открываются в связи с появлением достаточно развитых средств диалогового общения 

человека с компьютером» [2, c.153]. 

В последнее время часто на занятиях русского языка используют такую программу как Hot Potatoes, 

предоставляющую преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для 

контроля и самоконтроля учащихся без знания языков программирования и привлечения специалистов в о бласти 

программирования. 

В состав Hot Potatoes входят 5 блоков программ для составления заданий и тестов разных видов. Каждый 

блок может быть использован как самостоятельная программа:  JQuiz  - викторина (множественный выбор ответа), 

JCloze - заполнение пропусков, JCross   - Кроссворд, JMix -восстановление последовательности, JMatch -

 установление соответствий. 

С помощью блока программы JQuiz могут быть созданы упражнения на основе вопросов и различных 

вариантов представления ответов: «множественный выбор»  (multiple choice) –один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов; выбор нескольких правильных ответов (multi-select); «краткий  ответ» (short   

answer) –краткий  ответ  открытого  типа (вводится с помощью клавиатуры); «смешанный» (hybrid) вариант ответа 

–объединяет вопросы с ответом открытого  типа  и  множественным  выбором  ответа: после неоднократного ввода 

неверного ответа (возможное  количество неверных ответов устанавливается при создании упражнения) задание с 

кратким ответом трансформируется в задание множественного выбора 

Приведем пример разработки тестовых заданий с помощью программы JQuiz с одним правильным ответом 

из нескольких вариантов. Для начала надо подготовить  само тестовое задание  

Для закрепления темы «Виды сказуемых» можно предложить ученикам следующее задание - «Укажите 

предложение с составным глагольным сказуемым», состоящее из шести слов, с краткой, четкой, точной 

формулировкой. Задание содержит одну мысль, имеет утвердительную форму. Для ответа даны 4 варианта с одним 

верным, который должен быть получен учениками в результате рассуждения. Правильный ответ находится под 

цифрой 3. Формулировка ответов не  содержит подсказки. 

1) Лицо Антипа было сурово. 

2) Смердяков умолял его остаться. 

3) На улице начал сгущаться сумрак. 

4) Впереди уже был виден мост. 

Следующий этап – создание тестового задания на экране. Для этого необходимо выбрать картофель JQuiz 

(джейкюиз) на экране или в меню Potatoes , после чего откроется рабочее окно программы. Также необходимо 

ввести заголовок упражнения в поле «Имя» - «Виды сказуемых». 
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Выбрать номер вопроса в поле «В» - 1, ввести текст вопроса - «Укажите предложение с составным 

глагольным сказуемым», выбрать тип вопроса в списке справа и ввести ответы  в поля  «Ответы» - 1) Лицо Антипа 

было сурово, 2) Смердяков умолял его остаться, 3) На улице начал сгущаться сумрак, 4) Впереди уже был виден 

мост.  

Далее следует отметить правильный ответ в поле «Верно» - 3) На улице начал сгущаться сумрак. 

Ввести комментарии к отдельным ответам можно в поле Комментарии. 

Для перехода к следующему вопросу используются стрелки рядом с полем номера вопроса.  

После ввода вопросов также следует сохранить проект и создать веб-страницу. 

По аналогии была проведена работа  со следующими тестовыми заданиями: 

2. В каком предложении есть обстоятельство времени?  

1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка; 2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум; 3) 

Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная; 4) Он специально пропустил это занятие.  

3. Укажите односоставное неопределённо-личное предложение. 

1) Что-то тревожное послышалось в его голосе; 2) В горах ночью прохладно; 3) Меня здесь не понимают; 4) 

Звонкое, радостное утро. 

«В современной педагогике и в методике преподавания русского языка в том числе все чаще и чаще 

возникает вопрос об использовании тестовой методики как средства контроля. Такое обращение к тестам как 

форме контроля совершенно понятно: при обучении русскому языку контроль является одним из инструментов 

управления учением» [3, c.115]. А вопросы, связанные с проверкой и учетом знаний, умений и навыков, методики 

их организации и проведения в педагогики были актуальны всегда. Поэтому тесты как форма контроля также 

нашли свое применения на уроках словесности. 

Данный тип контроля, который включает в себя достаточно большое количество заданий, дает учителю 

возможность рационально и эффективно использовать урочное время, охватить больший объем содержания 

учебного материала по предмету, установить не только обратную связь с учащимися, но и быстро определить 

результаты усвоения необходимого материала, обеспечить одновременную проверку знаний учащихся, 

формировать мотивацию учащихся к подготовке к каждому уроку, индивидуализировать работу с учениками, 

повышать интерес к изучаемой дисциплине.  
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ОРТА МЕКТЕПТЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

 

Пайпакова Ырсгүл Сүйінбайқызы, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

«ХХІ ғасырда алдыңғы саптағы елдер қатарына өз жастарының интеллектуалды және рухани әлеуетін 

барынша дамыта алатын оқу орындарының ең тиімді жүйесін жасаған ел ғана көтере алады»  

Н.Ә.Назарбаев     

 

Бүгінгі таңда білімді болуы үшін үйренуші яғни, оқушылар өздері өз бетімен еңбектенуі, әрекет жасауы 

керек. Оқушыда терең білім қалыптасуы үшін оны есінде сақтап, түсінуі, қолдануы, талдау жасауы және бағалауы 

қажет. Осылай болғанда білімді игеру оңайға соғар еді.  

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының аға менеджері, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент Асхат Әлімов білімді игеру жайлы былай дейді: «Білімді игеру екі жақтың да 

(шәкірт пен ұстаз) белсенділігін қажет етеді. Ұстаздың мұнда дәстүрлі де үйреншікті «білім көзі», «үйретуші» 

рөлдерінен бас тартып, оны «ұйымдастырушы», «сабақты жүргізуші», «үйренуге жағдай жасаушы»,  «жәрдемші», 

«көмекші», «бағыт-бағдар сілтеуші», «талаптандырушы», шәкірт пен білімнің арасындағы «делдал» рөлдерімен 

алмастыруы керек. Үйретуші яғни ұстаз білім игеру ісінде басты рөлді үйренушіге яғни шәкіртке ұсынады» [1, 

б.5].  

Қазақ әдебиеті пәнінен оқушы мектеп қабырғасында жүріп, халықмыздың әдеби мұрасын, ауыз әдебиетін, 

жыраулар жырын, қазіргі ақын -жазушылардың шығармаларын, әлем әдебиетін меңгереді. Жалпы әдебиет баланы 

қиялдауға, армандауға, оны жүзеге асыруға ықпалы зор пән. Сондықтан, орта мектепте оқытылатын әдебиет 

пәнінде оқушының тұлғалық қасиетін дамытуға әсері зор көркем туындылар оқытылады. Солардың бірі, лиро -
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эпостық жырлар. Лиро-эпостық жырлардың  оқиға желісі бірін-бірі құлай сүйген екі жас 

арасындағы махаббатқа құрылады. Көпшілігінің оқиғасы сүйгеніне қосылуды аңсаған, жастарға ескі салт-сана 

қарсы тұрып, олардың мерт болуымен аяқталады.  

Лиро-эпостық жырларларда халықтың тұрмыс-салты, әдет-ғұрпы, наным-сенімі, көңіл-күйі көбірек 

суреттеледі. Оларда реалистік және романтикалық көріністер сабақтаса келіп, реалистік әдіс басым жатады. Лиро - 

эпостық жырларда кейіпкерлер батырлар емес, карапайым адамдар. Екі жастың бір-біріне деген сүйіспешілігін 

жырлайтын эпостарда, негізінен, махаббат отына жанған қыз бен жігіттің қосыла алмай, трагедияға ұшыраған 

тағдыры баяндалады. Әдетте, олардың бақытына кедергі болатын нәрсе – ата-аналардың қарсылығы немесе қызға 

ғашық басқа жігіттің жауыздығы, иә болмаса екі рудың араздығы болып көрсетіледі. 

Лиро-эпостық поэмаларда эпостың элементі де, лириканың элементі де болады. Әсіресе, лирикалық 

жақтары басым келеді. Батырлар жырында негізгі тақырып – патриоттық. Суреттейтіні, дәріптейтіні ерлік, 

батырлық болса, ал лирикалық жырда көбіне тақырыбы сүйіспендік, дәріптейтіні сүю жолындағы қаһармандардың 

басынан өткізген қиыншылықтары болады. Мысалы, «Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш», «Айман -Шолпан», т.б. [2, 

б.138]. 

7-сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқулығында лирикалық шығармалардың ішінде шоқтығы биік, бүкіл қазақ 

халқына таныс «Қыз Жібек» лиро-эпостық шығармасы берілген. «Қыз Жібек» жырын оқыту арқылы шәкірттерді 

адамгершілікке, адал достыққа, ар-намысты болуға, бет қайтпас ерлікке, сезімге адал және тұрақты болуға 

үйретеді. Ал, теория жағынан алғанда әдебиеттегі түйдек, троп түрлері, айшықтауды шәкірттерге меңгерту 

көзделеді.  

«Қыз Жібек» жыры орта мектеп бағдарламасы бойынша 4 сағатқа берілген. Осы 4 сағат ішінде мұғалім 

оқушыға көзделген негізгі мақсатты ұғындыру керек. Яғни, жоғарыда атап өткен шәкірттерді адамгершілікке, адал 

достыққа, ар-намысты болуға, бет қайтпас ерлікке, сезімге адал және тұрақты болуға үйрету, теория бойынша  

әдебиеттегі түйдек, троп түрлері, айшықтауды меңгерту керек.  Мектеп оқулығында «Қыз Жібек» жыры 12 

тақырыпшаға бөлініп берілген. Олар: 

1. Кіріспе; 
2. Төлегеннің жар іздеуге аттануы; 
3. Төлегеннің Шекті еліне келіп Қаршығамен кездесуі;  

4. Төлегеннің Шекті елінің қыздарын көруі; 

5. Қыз Жібек пен Төлегеннің алғашқы кездесуі; 

6. Қыз Жібектің түс көруі; 

7. Базарбайдың теріс батасы; 
8. Төлеген мен Бекежан; 
9. Бекежан мен Қыз Жібек; 

10. Сансызбайдың Төлегенді іздеп шығуы; 

11. Сансызбай мен Жібектің кездесуі; 

12. Сансызбай мен Хореннің айқасы; [3, б.27]. 

Лиро-эпостық жырдың алғашқы сабағын жоспарлап көре болсақ, төмендегідей әдістерді қолдануға болады. 

Сергіту сәтінен соң топ мүшелері тағы да «Атомдар мен молекулалар» әдісі арқылы алмасып, үнтаспадан бірінші 

мәтінді тыңдайды. Мәтінді тыңдап болғаннан соң, сол мәтінге байланысты берілген тапсырманы үш топқа бөліп 

орындайды.  

Қыз Жібектің ақтығы- 

Наурыздың ақша ...... 

Ақ бетінің қызылы- 

Ақ тауықтың ...... 

Екі беттің ажары -  

Жазғы түрсен ...... 

Білегінің шырайы -  

Айбалтаның ...... 

Яғни, тапсырмадағы алғашқы екі теңеуді 1-топ, келесі екі теңеуді 2-топ, соңғы екі теңеуді 3-топ табуы 

керек. Бұл тапсырмаға 6 минут уақыт беріледі. Жоғарыда атап өткеніміздей, лирикалық шығармаларды оқыту 

барысында шығармашылыққа бағытталған әдіс-тәсілдерді қолдану тиімді болып есептеледі. Мұндай әдістерге 

«Айна», «Арқаға сурет салу», «Ассоциацияның көмегімен көрініс», «Ән шырқау», «Боди – арт», «Дыбыстау», т.б. 

жатқызуға болады  

Қазіргі оқыту жүйесі ЖОТА-ға (жазу, оқу, тыңдау, айту) негізделгендіктен, мұғалім бар мүмкіндігінше 

баланың аталған дағдыларды сабақ барысында атқарған дұрыс. Әсіресе, топта, жұпта орындалатын 

тапсырмалардан оқушы шет қалмауы тиіс. Дәстүрлі жүйеде әдебиет пәнінен берілетін тапсырмалар әдетте санаулы 

оқушылардан сұралып қана қоятыны жаңалық емес. Ал жаңартылған білім мазмұнының негізгі талабы, оқушының 

білімі қандай деңгейде болса да күнделікті сабаққа белсене араласуы қажет. Әйтпесе, керібайланыс арқылы 

«жұмыссыз» отырған оқушыны бірден анықтап, ол қалыптастырушы бағалаудан шеткері қалады. Қандай жаңа, 

ескі әдісті қолдансақ та бүгіннің күннің басты талабы – жан-жақты біліммен қаруланған, өзгелермен диалогқа түсе 

алатын, өзіндік пікір айта алатын, оны қорғай білетін және нақты аргументтермен дәлелдейтін тұлғалық 

қасиеттерге ие болуы міндетті. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D0%BF%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB-%D0%BA%D2%AF%D0%B9
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Қазіргі білім беру жүйесі ізденіс пен еңбекті қажет етеді. Халқымыз «Ұстаз талантты болса, шәкірт 

талапты болады» деп бекер айтпаса керек. Мұғалім үнемі өзін-өзі дамыту арқылы ғана заман талабына сай келе 

алады. «Мұғалім – өз білімін үздіксіз жетілдіріп, іздену үстінде болғанда ғана мұғалім, ал ізденуді тоқтатқан күні 

оның мұғалімдігі тоқтайды», – деген К.Д.Ушинскийдің пікірі ойымызды нақтылай түседі.  
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Д.Е.Қалжанова  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әдебиет пәні балаларды көркем шығармаларымен, дәлірек айтсақ, жүрек тебірентер өлеңдері, қызықты 

хикаяттары, ой салдырар әңгімелері, қысқа болсада үлкен мән беретін мақал-мәтелдерімен оқырманды қызықтыра 

алады. Қызықтырып қана қоймай, үлкен тәрбие береді. Осы әдебиетті сын тұрғысынан о қыту анағұрлым нәтижелі 

болмақ. «Сыни ойлау – бір тақырыпты жан-жақты қарастыру. Сыни ойлайтын мұғалім – өз әрекеті төңірегінде 

ойланатын, оқушы санасында сұрақ тудыра алатын мұғалім» [1, б.116]. 

Жалпы әдебиетті орта мектептің оқушысына меңгертемін деген мұғалімнің алдында осы сын тұрғысынан 

ойлау технологиясын терең меңгеру талабы тұрғаны жөн. Әдебиет пәні балаларды көркем шығармаларымен, 

дәлірек айтсақ, жүрек тебірентер өлеңдері, қызықты хикаяттары, ой салдырар әңгімелері, қысқа болсада үлкен мән 

беретін мақал-мәтелдерімен оқырманды қызықтыра алады. Қазақ әдебиетіндегі әдеби нұсқалармен танысуды 

мектеп жасындағы балалар бастауыш кластардан бастайды. Дегенмен, аталған пәннің жоғары қластарда оқытылуы 

өз алдына ұлкен міндеттерді жүктейді. Арнайы пән ретінде 5-класта оқылатын көркем шығармалардың ретіне 

қарай, біз әдістерді алдымен сұрыптап аламыз. Балалардың бастауыш сатыдан орта буынға өткеніне байланысты 

олардың жас шамаларын, деңгейін ескеруіміз қажет. 

Мәселен, «Джигсо» әдісін қолдана аламыз. Бұл әдісті қолдану барысында оқушылар ақпаратты өз 

беттерінше ұғынып, меңгере алады; ұғынып алған ақпараттарын қасындағы кластастарына түсінікті түрде жеткізе 

алады; мәтінді өз бетінше түсініп, оған сұрақ қоя алады; кластастарын түсініп, пікір ауысып, тыңдау дағдысын 

қалыптастырады; топ алдында өзінің жауапкершілігін сезінеді және ақпаратты меңгеру барысында ынталы болады.  

Аталған әдісті қолдану барысында жасалынатын қадамдар:  

1-қадам: сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. Тақырып бойынша білімнің өзектілігі;  

2-қадам: топтарға («жанұяға») бөлу – 1,2,3,4. Мәтінді қанша бөлікке бөлінсе, топта сонша бөлікке бөлінеді. 

3-қадам: топтың әр мүшесіне тапсырма беріледі: сабақ соңында әр топ мүшесі мәтінді толығымен біліп 

шығуы керек, сондықтан әр бөлікті оқитын топ мүшесі үлкен жауапкершілікпен өз бөлігін оқуы керек, себебі ол өз 

ұяластарына оқығанын жеткізе алмаса, мәтін толық меңгерілмей қалады. 

4-қадам: сараптау топтарына бөліну 1+1+1+1, 2+2+2+2, 3+3+3+3, 4+4+4+4 

5-қадам: мәтінен өзіне бөлінген үзіндіні оқып, сараптау тобында талқылау, күрделі жерлерін мұқият түсініп, 

осы үзіндіні өз жанұя мүшелеріне жеткізудің жолдарын қарастырады.  

6-қадам: «жанұя» тобына барып, сараптау тобында түсініп келгендерін бір -біріне үйретеді. Қажет болса, 

мәтін мазмұнын түсіну үшін өзара сұрақтар қояды. 

7-қадам: презентация жасауға, мәтін бойынша сұрақтар қоюға болады немесе басқа да тапсырмалар беруге 

болады. 

5-кластың оқу бардарламасынан Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» атты шығармасын алып, 

берілген әдіс бойынша  талқылап өтсек. Бірінші қадам бойынша, біз алдымен, сабақтың тақырыбы мен мақсатын 

анықтаймыз. «Менің атым Қожа» романының үзіндісін оқып, талдау. Екінші қадам бойынша топқа бөлу. 5-класқа 

арналған «Қазақ әдебиеті» оқулығында бұл шығарма бес бөлімге бөлініп көрсетілген [2, б.112]. Демек, 

оқушыларды 1-ден 5-ке дейін саналуы арқылы, бес топқа бөлеміз. Үшінші қадам бойынша барлық топтарға бір 

тапсырма беріледі, яғни, «Менің атым Қожа» шығармасын оқу. Топ мүшелері өздеріне тиесілі бөлімдерін бөліп 

алады. Солайша әр топ мүшесі өздеріне берілген мәтінді толық, әрі түсініп оқуы тиіс. Төртінші қадам бойынша 

мәтіндердің реттік санын бөліп алғандарына сай, сараптау топтарына бөлінеді. Яғни, шығарманың бірінші бөлімін 

оқыған оқушылар бірінші топқа жиналады. Екінші бөлімді оқығандар екінші топқа жиналып, солайша оқушылар 

сараптау топтарына жиналып, оқыған мәтіндерін талқылап, талдап, білгендерін толықтыра түседі. Алтыншы қадам 

бойынша сараптау тобынан бастапқы топтарына келіп, өздерінің оқыған бөлімдерін топтағы оқушыларға 
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түсіндіреді, бір-біріне сұрақ қою арқылы түсінбегендерін анықтап алады. Осылайша бір үлкен шығарманы 

оқушылар бірлесу арқылы толығымен түсініп, ұғынып алады. 

Бұдан басқа «Сұрақ қою, қайта сұрақ қою» әдісі де тиімді деп есептелінеді. Бұл әдіс оқушыларға ақпаратты 

өз бетінше меңгеруге мүмкіндік туғызады; мәтінге сұрақ қою, сұраққа жауап алу кезінде өзгелерді тыңдау 

дығдысын дамытады; өз ойын ашық айтуда тұщымды, әрі толық жауап беруге тырысады.  

Әдісті орындау барысында жасалынатын қадамдар:  

1-қадам: мәтінді толық немесе бір бөлігін оқыту мәтіннің күрделілігіне қарай, балалардың жас және даму 

ерекшелігіне қарай, оқылатын мәтіннің мазмұнына әр деңгейлі сұрақтар қою – сұрақтарды мәтін бойынша 

оқушылардың өздері немесе мұғалімнің өзі қоюына да болады. 

2-қадам: оқушылар оқығандары бойынша бір-біріне сұрақ қояды және талқылайды. 

5-кластың оқу бағдарламасында Ыбырай Алтынсариннің үш әңгімесі берілген [2, б.25]. Олар: «Қыпшақ 

Сейітқұл», «Дүние қайтсең табылады?», «Атымтай Жомарт». Бұл шығармаларды бірінші қадам бойынша «Қыпшақ 

Сейітқұл» шығармасы бойынша оны толық оқыту керек немесе шығарма оқулықта А,Ә,Б,В бөлімдеріне бөлінген. 

Осы бөлімдер бойынша оқушылар үзіндісін оқуына болады. «Қыпшақ Сейітқұл не үшін отыз үй кедейді бай 

қылғысы келді?» «Не себепті Сейітқұл Қабырға деген жерді таңдады?» «Ағасы не себепті Сейітқұлға ермей ескі 

орында қалып қойды?» «Сейітқұл қалай бай атанды?» «Сейітқұл бай болу үшін қандай істер жасады?» «Ұрлыққа 

құмар ағасының жағдайы неге мүшкіл болды?» деген сынды сұрақтарды оқушылар бір-біріне немесе мұғалім өзі 

балаларға қоюына болады. Екінші қадам бойынша тағы да бір -біріне сұрақ қою арқылы шығарманы талқылайды. 

Осылайша қызықты әрі тиімді әдіс арқылы мәтінді толығымен меңгере алады. Онымен қоса оқушылар шығармада 

бейнеленген жағымды, жағымсыз кейіпкерлердің жасаған іс-қимылдары арқылы сабақ алып, ой түйе алады. 

Көркем мәтінді игертуде қолданылатын келесі әдіс «Болжам кестесі» деп аталады. Бұл әдісте күтілетін 

нәтиже: оқушылар ақпаратты терең меңгере алады; өз беттерінше сараптайды, болжайды; өз болжамының сәйкес 

келуіне рефлекция жасай біледі; өзінің шығармашылық қиялын дамытуға мүмкіндік алады.  

Әдісті орындау барысында жасалынатын қадамдар:  

1-қадам: мұғалім әңгімені үзіп оқиды. 

2-қадам: үзінді оқылып болған соң, мұғалім оқушылардан әрі қарай не болатынын жорамалдауын сұрайды 

және оны кестенің бірінші бағанына жаздырады. 

3-қадам: оқушылар өз болжамдарын 1-үзіндінің мазмұнына сүйене отырып, кестенің 2-бағанын толтырады. 

4-қадам: мұғалім мәтіннің 2-үзіндісін оқиды. 

5-қадам: мұғалім берген ақпаратты оқушылар өз болжамдарымен салыстырады. 

Жұмыс одан әрі осы сызба бойынша жалғаса береді. 

Қорыта келе, 5-кластың оқу бағдарламасында берілген көркем шығармалардың мазмұнына сәйкес, 

деңгейіне сәйкес сыни тұрғысынан ойлау әдістері оқушылардың білімдерін жетілдіріп, ой өрістерін кеңейтеді және 

мәселені бір жақты көзқараста емес жан-жақты қарастырады. Тыңдауға, өз ойын жеткізе алуға, мәтінмен жұмыс 

жасауға дағдыланады.  

Негізінен түрлі әдістер арқылы сабақ өткізу өте ұтымды. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын 

арттырады. Сонымен қоса, өз ойын нақты, әрі дұрыс жеткізу дағдысына ие болады. Сабақ барысында жіберген 

қателіктерін түсініп, сол бойынша жұмыстанады. Шығармашылық қабілетін ашады. Көшбасшылық қасиетін 

бойына сіңіреді. Ізденімпаздық, білімге құштарлығы артып, зерттеушілікке ұмтылады. 
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Первостепенной целью современного образования в Республике Казахстан является формирование и развитие 

высокообразованной творческой личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к 

саморазвитию, самовыражению и максимальной самореализации, как в своих собственных интересах, так и в 

интересах общества. 

Одной из основных целей развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является 

модернизация образования. Для того чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, недостаточно 

только предоставить им широкий доступ к новым информационным технологиям и программным комплексам, 
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используемым для обучения и воспитания. Необходимо научить их использовать ИКТ для эффективного обучения, 

повысить уровень подготовки в области умения грамотно создавать и применять новые образовательные 

технологии. 

Таким образом, достижения компьютерных технологий  должны   быть направлены на решение следующих 

задач: 

– реализация информационных и информационно -деятельностных моделей в обучении; 

– активизация познавательной деятельности студентов;  

– реализация современных методов контроля, оценки и мониторинга учебных достижений студентов.  

Решение указанных задач требует понимания, как педагогической составляющей информационных 

технологий, так и собственно компьютерных технологий, с помощью которых эти задачи могут быть реализованы.  

Качество и применимость информационных продуктов зависит как от знания возможностей информационных и 

коммуникационных технологий, так и от знания педагогических технологий. Поэтому основной из задач 

внедрения ИКТ в образование является формирование технологической компетентности преподавателя [1, с.52]. 

Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) характеризуются рядом 

специфических свойств, связанных с возможностью обработки информации с целью получения ожидаемого 

результата. В частности, эти свойства могут быть использованы в образовании с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

Одной из форм внедрения инновационных технологий в высшее образование является обеспечение 

высокого уровня информатизации учебного процесса, которые подразумевают, в том числе, внедрение активных 

методов обучения. 

Проблема интеллектуального развития студентов в условиях современного образования приобретает 

доминирующее значение. Педагогический процесс при активном сотрудничестве учащегося и преподавателя 

должен быть направлен на формирование и становление творческой личности каждого студента, на развитие его 

высокоинтеллектуального потенциала, интеллектуальных способностей. Так как акцент в преподавании всё 

больше переносится на самостоятельную работу студента. Преподаватель должен научить студентов превращать 

информацию в знания. Эффективность СРС зависит от методической обеспеченности, то есть наличия учебников, 

пособий, раздаточного материала. Большую роль играет доступность персональных ком пьютеров, Интернета, 

наличие множительной техники. Поэтому важным является владение навыками поиска информации на 

электронных мультимедийных носителях, не только студентами, но и преподавателями. На занятиях по русскому 

языку мы часто используем справочную литературу из Интернета. Чаще всего это толковый, этимологический, 

орфографический, фразеологический словари. Использованная компьютерная презентации представляет собой 

сочетание разных способов представления информации (текста, анимации, графики и т.д.) организованных в 

единой среде. Преимущества данной формы занятий в том, что преподаватель получает возможность рационально 

использовать время, эстетично и качественно представлять учебный материал (эпиграфы, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки, научные тексты). 

Применение информационных технологий на занятиях показало, что за счет большого объема 

информации, содержащегося в компьютерных программах, учащиеся могут использовать ее ресурсы, исходя из 

своих индивидуальных способностей. Компьютерные работы оживляют проведение занятия, способствуют более 

глубокому восприятию и усвоению материала, делая более эффективным, повышая качество обучения [2, с. 170]. 

Можно утверждать, что информационно-компьютерные технологии, применяемые на занятиях русского языка, 

повышают интерес к изучаемому предмету, активизируют познавательную деятельность, развивают их творческий 

потенциал, позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу, осуществляют 

индивидуально-дифференцированный подход в обучении, способствуют совершенствованию практических 

умений и навыков, обеспечивают надёжность и объективность оценки знаний студентов, повышают 

эффективность обучения, качество образования, развивают интеллект, включают учащихся и преподавателя в 

современное информационное пространство, способствуют самореализации и саморазвитию личности [3, с.35]. 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной 

компетентности преподавателя, это способствует значительному повышению качества образования, что ведёт к 

решению главной задачи образовательной политики. 

Таким образом, главной функцией ИКТ в образовании является формирование такой информационной 

среды, которая поднимает на качественно новый уровень педагогическое взаимодействие преподавателей и 

студентов. Создание условий для повышения качества образования требуют от преподавателей не только знаний в 

области ИКТ, но и владения новыми педагогическими технологиями, позволяющими эффективно использовать 

ИКТ в процессе обучения для получения качественного образования, адекватного современным условиям. 
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Great Britain is a country that miraculously combines four historical areas: Wales, England, Scotland and Northern 

Ireland. The population of the country is very diverse. Today in the UK you can meet both indigenous people - British, and 

numerous immigrants: Asians, Indians, Africans, Pakistanis and also Russians. Despite the diversity of ethnic groups, it is 

worth noting that the British managed not only to preserve their important and national cultural characteristics, but also to  

unite a large mass of the population under them. In addition, the population of Great Britain is unit ed: common traditions, 

religions, values, social structure, general life, but the main criterion that united the entire population of Great Britain is – 

English [1, p. 67] 

English today is considered the second largest language in the world, which is the main language of Great Britain. 

English is spoken by over 400 million people. Proceeding from the ease of learning and the multiplicity of words - English 

has become the language of international communication. The main feature of the English language is th e use of Latin 

words as "euphemisms". Euphemism is called a word or combination of words, replacing a more crude synonym. This 

language can be characterized by a large vocabulary. New and mutual terms are easily included in everyday speech, as 

well. as slang, giving new meanings to old words. This pattern leads to the existence of differences between the formal 

norms of the English language and modern spoken form. Like any other language, English includes sections: phonetics, 

orthoepy, style, lexicology, graphics, spelling, culture of speech, grammar. Based on this topic, it is worth paying more 

attention to English grammar. 

So, the English grammar throughout history has become a clear set of rules, the basis for the use of English words 

and expressions [2, p. 97]. Grammar in English is the key to correct, accurate and beautiful speech and writing. In the 

grammar of the English language, as in the grammar of any other language, morphological units, categories and forms, 

syntax units, as well as word-formation methods and its units are distinguished. In studying English grammar, two 

approaches are usually used: descriptive, i.e. based on the description of grammatical structures and on a systematic 

analysis of a large amount of text, and normative, based on the regulation of speech behavior using the rules of this 

language. One of the factors regulating speech behavior is worth considering - the role of the article in the grammar of the 

English language. 

The article is a grammatical element that is used in English as an official word or affix and serves for 

expressiveness, certainty and ambiguity of concepts. It is worth noting that the article is used not only in English, but als o 

in various others. The number of articles used depends on the language. The article in most languages is a separate service 

word in the preposition to a name (or a naming group). The study of the meaning of the article in English grammar took 

place in the early English donor grammar of the XVI century. and continues to be studied, to this day. 

The main function of the article at the present time is to indicate the type of reference of the name and its semantic 

and syntactic statuses in the message structure. In addition, the article also performs a number of other functions.  

For example, such as: limiting, highlighting, and communicative [3, p.124]. 

Depending on the main function of the article for a more accurate statement in speech it is often necessary to give 

meaning to the objects in question and the relationships between them in s peech, text, context (indicate the properties of 

objects and their meaning in the text, select an object from a number of previous ones, distinguish objects from each other, 

on any basis of the subject to define it in the appropriate group). From the above , we can conclude that the articles are 

irreplaceable in their significance. The articles, and especially their absence, can change the nature of this text, its stru cture, 

as well as its semantic understanding in the message. Therefore, the absence or chan ge or replacement of the article may 

lead to a change in the understanding of the message, or the creation of a new version of the text. Thus, the article is an 

individual and typical indicator of context. The absence of the article is an indication of the  context of an abstract nature. 

In English, there are two articles defined and not defined. The definite article usually denotes any particular, specific 

object that has already been discussed in the text or it has been revealed that it is the only one of its kind. The definite 

article is denoted as the. It is worth noting that this article is derived from the demonstrative pronoun this. And then we will 

discuss, corresponding to this topic, the significance of the indefinite article in the grammar of the English language. 

The indefinite article a (an) is derived from the numeral one - one. As a result, the indefinite article is usually used 

with nouns in the singular, denoting specific items that can be counted. 

The indefinite article includes a couple of options: a and an; The first variant “a” finds its application before nouns 

that begin with a consonant: a teacher-teacher, and with vowels u, y, if they, in turn, are used with a consonant sound [j]; 

the second variant - “an” - is used before nouns that begin with a vowel: an apple - an apple; and with the consonant letter 

h, if it is not pronounced: an hour - hour. 

The indefinite article can be used in three ways: classifying, generalizing and numerical. 

The article classifies the item as a specific group, but does not refer directly to it: 

I smell an omelette. (No soup or porridge). 

This value can also be attributed to the use of the article in exclamation sentences with the word what: What a tall 

man! [4, p. 56]  

In the general meaning of the term, the indefinite article denotes an item belonging to a class. The article in this 

sense means everything that was said in the proposal for the subject can be attributed to other items of this class.  
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A dog is a domestic animal. 

The dog is a pet. 

If the classifying article introduces a new concept or offers to get acquainted with the new information, then the 

generalizing article in turn only opens the statement. 

The indefinite article in the numeral value expresses its initial value of the number “one”: 

I shall come in an hour. 

I will come in (one) hour. 

It will be used together with the numeral one before the hundred (thousand), thousand (thousand), million (million), 

etc. 

He has won a (or one) thousand roubles. 

English nouns used with the indefinite article in the singular do not have the article in the plural: Those are Chinese 

characters. 

If the article is used in the meaning of a numeral, then in the plural it can be replaced by the indefinite pronoun some 

and any in both affirmative and interrogative sentences. Looking in what passage, they are used, the translation may sound 

like “several”, “some”, etc. 

Did you see any castles on the excursion? 

The indefinite article can be used with proper names if it is about specific family members, strangers, or if you mean 

a state or some kind of a creature or place. Proper names can be used as well as common ones: There is a Mrs. Smith 

waiting for you. 

In сonclusion, it became clear that the article is inherent in many languages. It has been studied for quite a long time 

and continues to be studied to this day. The question of the number of articles in English remains unresolved. At the 

moment, there are two articles recognized: definite and undefined. Both are used as service parts of speech. The use of a 

definite or not definite article is determined by the semantic content of the context in which they are involved. Despite the 

fact that each of them is used in different situations, and each performs its function, the two articles are the connecting link 

in the sentence, without which the original meaning of any word will change and the context will lose its significance [5, 

p.78]. 

Based on the topic of this work, we can conclude that the grammar of the English language is impossible without the 

use of an indefinite article, due to which any word acquires its meaning, which in turn has a productive effect on the 

formulation of the entire sentence and the message as a whole. 
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English was brought to America by British colonists, the first of whom arrived in Jamestown (Virginia) in 1607. 

English spread to other territories colonized by the British Empire. By 1921, its population was about 470-570 million 

people, or a quarter of the world's population at that time. 

Over the past 400 years, the forms of English used in America (especially the US) and the UK have changed 

slightly. This led to the emergence of new forms known as American English and British English. Differences between 

them affect pronunciation, grammar, vocabulary (vocabulary), some rules of spelling, punctuation, phraseology and design 

dates and numbers. However, the differences in these areas almost do no t affect the mutual understanding of the American 

and British options. For example, some words in one case may have a different meaning or may not be used at all in 

another. One of the first differences described the Creator of the first dictionary of American English Noah Webster. It was 

he who drew attention to the fact that Americans speak a little differently than the British, almost at the level of an 

independent dialect or regional accent. 

Deviations between American and British English gave rise to jokes. For example, one of Bernard Shaw's characters 

says that the United Kingdom and the United States are "two countries separated by a common language."[1,p. 309. ]  

In "Canterville Ghost" Oscar Wilde wrote that "now we have all the same with America, except, of course, 

language" (1888). In 1877, the English phonetic writer Henry Sweet mistakenly assumed that a century later, native 

speakers of American, Australian and British English would not be able to understand each other. Due to the strengthening 
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of international relations through radio and television, and as a result of globalization, the language has become less 

susceptible to dialect division. Ultimately, these processes led either to the complete disappearance of some forms (for 

example, the radio has replaced the outdated the wireless everywhere), or to the consolidation of regional forms as 

generally accepted (for example, perfectly good English). 

In English, there are special nouns of the category singularia tantum, which mean a group of person s, but can be 

used in both singular and plural (collective nouns) — for example, team, people, army. In British English these nouns take 

both forms — plural (notional agreement) and singular (formal agreement). The choice is made depending on whether the 

whole group is meant as a whole or a set of its individual members. For comparison: a committee was approved (the 

Committee was authorized) and the committee was unable to agree (the Committee members could not agree) [2, p.23]  

The Term the Government in the British civil service is always agreed in the plural in order to implement the legal 

principle of Ministerial collective responsibility (cabinet collective responsibility). An Example is also the lines from Elv is 

Costello's song "Oliver's Army": Oliver's Army is here to stay Oliver's Army are on their way. Some similar words, for 

example, staff, [3, p.24] in the vast majority of cases agree with verbs only in the plural. 

Proper nouns are grammatically plural agreement with the verb also in the plural in  both cases: The Beatles are a 

well-known band; The Seahawks are the champions. The only exception: in American English historically settled United 

States is (singular). This rule was strengthened in the aftermath of the us Civil war, when the degree of Fe deral government 

control over the regions increased significantly. For the same reasons, in the oath of allegiance to the flag of the United 

States to the characteristic of the American nation was added the word "indivisable" (indivisable). Before the Civil war, the 

expression the United States are was more common. 

Those who complain about the difficulty of learning German, do not even know how lucky they are — because they 

have to learn only one language. Of course, in German-speaking countries there are different dialects, but the one who 

learned the standard literary German will not have problems and will be easily understood by residents of Germany, 

Austria or Switzerland. 

The difficulty for those who study English is that there is no standard in this language. You have to learn two 

options: British English and American (even if you do not take into account the Australian, Indian, South African dialect, 

etc.). Despite the mutual cross-cultural influence, it seems that the vocabulary, spelling and pronunciation of British and 

American English differ more and more each year. 

To stick to any one option and, more importantly, to be properly understood, you need to know what words differ in 

meaning and pronunciation in America and the UK. This is important not only for communication, but also to avoid 

awkward situations. 

For example, if a woman in London says to a new Yorker, "I have left my child's dummy in the pram and his nappy 

in the boot," the answer is a puzzled look. If a new Yorker says to her, "You have nice pants," she can easily take that as an 

insult. 

In Britain, the baby's pacifier is called a dummy in America — the pacifier, the diapers in the first case — the 

nappies, the second diapers. The British call a pram, Americans — baby carriage. That for the British the boot (trunk) — 

trunk for the Americans. In America, the word pants means pants, while in Britain — underwear (panties). 

Below are examples of the main differences between the two languages, as well as some exercise  

The differences in the writing 

As for the spelling of British English (BrE) and American (AmE), we can say that Americans adhere to a more 

economical and phonetic writing. Unpronounceable letters are skipped, and words are written closer to their sound. The 

most obvious example is  the absence of the letter u in American words like color, neighbor, honor, etc [4, p.28]  . 

Compare also the words traveling, jewelry and program with their British equivalents — traveling, jewellery and 

programme. However, this rule does not always apply. You might think that in America is written skilful, and in Britain — 

skillful, but in fact the opposite is true! 

In English, there are special nouns of the category singularia tantum, which mean a group of persons, but can be 

used in both singular and plural (collective nouns) — for example, team, people, army. In British English these nouns take 

both forms — plural (notional agreement) and singular (formal agreement). The choice is made depending on whether the 

whole group is meant as a whole or a set of its individual members. For comparison: a committee was approved (the 

Committee was authorized) and the committee was unable to agree (the Committee members could not agree). the Term 

the Government in the British civil service is always agreed in the plu ral in order to implement the legal principle of 

Ministerial collective responsibility (cabinet collective responsibility) an Example is also the lines from Elvis Costello's 

song "Oliver's Army": Oliver's Army is here to stay / Oliver's Army are on their way. Some similar words, for example, 

staff, in the vast majority of cases agree with verbs only in the plural. 

The only exception: in American English historically settled United States is (singular). This rule was strengthened 

in the aftermath of the us Civil war, when the degree of Federal government control over the regions increased 

significantly. For the same reasons, in the oath of allegiance to the flag of the United States to the characteristic of the 

American nation was added the word "indivisable"  (indivisable). Before the Civil war, the expression the United States are 

was more common. 
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Адам- қоғамда өмір сүретін тіршілік иесі. Қоғамда өмір сүретіндіктен, ол қоғамның басқа мүшелерімен 

қарым-қатынас жасауы тиіс.Орыс тіліндегі «общество, общий» сөздерінің ортақ түбірлеріне назар аударайықшы. 

Коммуникация(communication) сөзі де латын тіліндегі «communis» - жалпы (общий) деген сөзден шыққан. 

 Сөз адамдарды қарым-қатынас арқылы байланыстырып, біріктіреді. Сөз бен тіл бір-бірімен қабыса 

отырып, адамды жануарлар әлемінен ажыратады. Негізгі мақсат - адамзат қарым-қатынасында тілге басты құрал 

ретінде қарау, алайда жалғыз құрал емес екенін ұмыттырмау [1, 156 б.]. 

Алдымен негізгі ұғымдарды анықтап алайық. 

«Тіл» ұғымына анықтама беріп көрейік. 

Тіл- белгілі бір ел, аудан халқының немесе белгілі бір тайпаның бір -бірімен қарым-қатынас жасауы үшін 

пайдаланылатын дыбыстық және жазбаша таңбаларының жүйесі. Ағылшын тілі- көп адамның ана тілі немесе 

екінші тілі. 

Коммуникация- қатынас қарым-қатынас. 

Мәдениет- белгілі бір адамдар тобының белгілі бір дәуірде жасаған дәстүрі, сенімі, өнері, музыкасы және 

басқа да адамзат ойының жемісі. 

Мәдениетаралық коммуникация термині- атауы айтып тұрғандай әртүрлі мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасын білдіреді. 

Шетел тілдерін оқытуда мәдениетаралық коммуникация мәселесін шешу маңызды орын алады. Шет 

тілдерін оқыту мен мәдениетаралық коммуникация мәселесі өзара бір -бірімен тығыз байланысының айқындығы 

сондай -бұл мәселені кеңінен талқылаудың қажеті жоқтай сезіледі.Шет тілін оқытуға арналған әрбір сабақ - 

мәдениеттер тоғысы,мәдениетаралық коммуникация тәжірибесі. Өйткені шет тіліндегі әрбір лексема шетел 

әлемін бейнелейді және шетел мәдениетін танытады: әрбір сөздің лексикалық мағынасы ұлттық санада 

қалыптасқан (егерде шетелдік сөзі қолданылған болса) ұғым -түсінікті бейнелейді [2, 76 б.]. 

Шет тілдерін оқытудағы ауқымды өзгерістер, шет тілін оқып үйренуге деген ықыластың артуы - осы пәнге 

деген көзқарастыңтүбегейлі өзгеруіне алып келді. 

Жаңа заман, жаңа талап шет тілдерін оқытудың методологиялық базасына, сондай-ақ нақты оқыту әдіс-

тәсілдеріне жедел әрі түбегейлі өзгерістер енгізуді қажет етті. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа енуі - 

саясаттағы өзгерістер, экономиканың дамуы, мәдениет, идеологиядағы күрделі мәселелер, әлем халықтарының 

бір-бірімен араласуы, олардың бір мемлекеттен екінші мемлекетке көшуі, орыс халқы мен шетел халықтарының 

арасындағы саяси-мәдени қарым-қатынастардың өзгерісі, тілдік коммуникациядағы мүлде жаңа мақсат-

міндеттердің, шеттілін оқыту теориясы мен практикасында жаңа проблемалардың, жаңа көзқарастардың 

туындауына алып келді. 

Бұрын-соңды болмаған сураныстар бурын-соңды болмаған ұсыныстарды талап етті. Аяқ астынан шет 

тілінен сабақ беретін оқытушылар қоғамның назарына бірден ілікті, өйткені ғылым, білім, бизнес, техника және 

тағы басқа адамның іс-әрекетіне қатысты өзге де салаларда өндірістің негізгі құралы ретінде шет тілдері 

танылып, оны жеделдетілген түрде үйрену басталды. Өндіріс адамдарын не тіл теориясы,  не тіл тарихының 

мәселелері қызықтырмады, бірінші кезекте ағылшын тілі функционалды тұрғыдан, яғни өзге елдердің 

адамдарымен сөйлесу үшін қажет болды. 

Неофилология мамандығының жаңа бағыттарын төмендегідей топтастыруға болады: 

1) тілдерді функционалды аспект тұрғысынан оқыту, яғни ғылым, техника, экономика, мәдениет сынды 

қоғам өмірінің түрлі салаларында тілдік қатынас құралы ретінде оқыту;  

2) кәсіби мамандардың шет тілдерін оқыту бойынша теориялык, және практикалық тәжірибелерін 

жинақтау, қорытынды жасау; 

3) шет тілін қолдануды қажет ететін қоғамның барлық салаларында, атап айтқанда, қолданбалы 

математика, экономика, құқық, мәдениет пен тілді байланыстырып, кәсіби мамандар арасында тілді қарым -

қатынас құралы ретінде оқытудың әдістемесін жасау және оны ғылыми тұрғыдан негіздеу; 

4) тілді сол кезеңдегі халықтың әлеуметтік, мәдени, саяси өмірімен, сол тілде сөйлейтін халықтың 

дүниетанымымен байланыстыра қарастыру;  

5) шет тілдерін оқыту пәні бойынша оқытушыларды, халықаралық және мәдениетаралық қатынас 

мамандарын, қоғаммен байланыс, менеджмент мамандарын дайындаудың жаңа модельдерін қалыптастыру [3, 

143 б.]. 

https://books.google.com/books?id=xb6ie6PqYhwC&pg=PA94
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Осылайша тілді оқыту уәждерінің өзгеруіне байланысты шет тілін оқытуды түбірінен қайта құрып, шетел 

тілін оқыту процесіне «Лингвистика және мәдениетаралық коммуникция» мамандығын енгізіп, жаңа мамандыққа 

сәйкес жаңа типтегі педагог мамандарды даярлау қажеттігі туындады. Сол себептен де, қазіргі уақытта жоғары 

мектеп деңгейінде шет тілін түрлі елдер мамандарының арасындағы тілдік қатынас құралы ретінде оқытуды 

қолданбалы да, арнаулы мамандықтар төңірегінде туйықталып қалмау қажеттігін түсінеміз. 

Мәселен, физиктерге физикалық мәтіндер, геологтерге геологиялық мәтіндерді ғана оқыту ретінде 

қабылдамауымыз керек. 

ЖОО маманы - іргелі ғылыми дайындығы бар, өте білімді тұлға. Соған сәйкес, маманның шет тілін 

меңгеруі - әрі өндірістің қуралы, әрі мәдениеттің бір бөлігі, әрі білімді ізгілендірудің (гуманитарландырудың) 

құралына айналдырды. Мұның барлығы тіл бойынша іргелі және жан-жақты дайындықты қажет етеді. 

Қорыта айтқанда, тілдік бірліктер мен тілдік құбылыстардың өн бойында сол тілде сөйлеуші ұжымның 

қоғамдық және мәдени өмірімен байланысты фактілер бейнеленеді. ІІІет тілін сөйлеу әрекетінің құралы ретінде 

оқытудың талап-міндеттері сол тілде сөйлейтін халықтың, мемлекеттің әлеуметтік-мәдени нормаларын зерттеу 

міндетімен астасып жатады. Шет тілін білуіміз біздің мәдениетаралық қарым -қатынастарымызға жол ашады. 
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ORGANIZING AND CONDUCTING A WEEK OF A FOREIGN LANGUAGE AS ONE OF THE TYPES OF 

INCREASING MOTIVATION  TO LEARN ENGLIS H 

 

Tyulyupova A.E  

Aktobe Regional State University named after K.Zhubanov 

 

The purpose of schooling is the comprehensive development of the student’s personality, the formation of a holistic 

worldview corresponding to the modern level of development of science and social practice, taking into account the 

diversity of the modern world. In this regard, the role of learning a foreign language as the most important means of 

international communication and personal development in general is growing [1, p.96]. 

Involving students in extracurricular activities helps to increase interest and create motivation to learn foreign 

languages. Participation in such work contributes to the creation of a positive microclimate in the team, allows children to 

develop their creative and cognitive activity, to realize those abilities that sometimes remain unclaimed in class, and have a 

positive effect on learning activities. 

Stages of the English language school week: 

Stage I. Preparatory. 

-At the meeting of the foreign languages, a program of events is drawn up for all days of the week with an exact 

indication of the dates and venue; discusses the composition of the jury, the issue of awarding;  

- preparation of events is distributed among members of the department, language material is prepared for contests, 

competitions, and other events; 

- The school lobby is made an information corner. 

Stage II. Foreign Language Week. 

The success of the Foreign Language Week depends on the festive atmosphere. Pupils should feel the satisfaction 

and joy of their participation in the celebration. 

Stage III. Summarizing.Rewarding Festive concert. 

The objectives of the week are: 

- strengthen the motivation to learn foreign languages, 

- to promote practical ownership of speech activity, 

- increase the active language reserve of students, 

- to stimulate in general their intellectual and language activity, 

- to expand the general horizon, 

- to raise their cultural level, 

- to develop the creative abilities of students of all parallels, regardless of the level of their knowledge of a foreign 

language, by offering them tasks and events of feasible level. 

Within the week of a foreign language many different events are held. The urgency of the event is that the week 

contributes to the expansion and enrichment of acquired learning, language and speech experience in the course of 

mastering foreign languages [2, p.23]. 
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Overtime work in a foreign language of students approaches to a certain extent the naturally motivated use of it; it 

can serve as an important means of motivation, so necessary for speech practice and language acquisition.  

Estimation is of great importance. It is necessary to use a variety of assessment tools and approaches. It is important 

to note the informal assessment. The purpose of this assessment is to notice even a small progress and try to strengthen it 

with praise and support. This can be done in different ways: 

• do not skimp on oral praise with good results;  

• give friendly written comments in workbooks;  

• give colored figures with the words "Good!", "Excellent!" or funny or sad faces and others;  

• create a portfolio of achievements (portfolio). 

Portfolio of achievements (portfolio) - one of the most popular ways of assessing students. It presents successful 

work, children's achievements in the form of certificates, photos, test results [3, p.93]. 

It creates a positive motivation of the conditions and the possibility of applying knowledge and skills, which ensures 

a stable positive attitude to learning. Developed qualities such as activity, dedication, collectivism, sense of responsibility. 

In the course of the week, cognitive, developing material, various methods, forms and methods are used. It develops 

the responsibility of students for voluntarily taken instructions. Mass coverage of students with different activities increa ses 

interest in learning English, there is a motivation for practical knowledge of different types of speech activity, an active 

vocabulary of students is increasing, pronunciation is improved, intellectual and language activity is stimulated, which 

leads to a general increase in students' cultural level. 

Extracurricular work in a foreign language is necessary for the development and maintenance of interest in learning 

a foreign language at school, and for developing the creative abilities of students. Principles of extracurricular work in a 

foreign language - the initial provisions that define the requirements for its content, methods and organizational forms. This 

form is by its nature a mass one, since it envisages the participation of a wide contingent of students in it. And its struct ure 

is complex, as it includes a complex of events of different meaning and form that occur during a certain period of time and 

are aimed at implementing the tasks of an integrated approach to educating students, helps to establish communication 

between students and teachers, prevent conflicts from arising, increase motivation to learning a foreign language. The week 

of a foreign language contributes to the formation of respect for the culture and peoples of the countries of the language 

being studied [4, p.131]. Moreover, these tasks are solved in an easy game form, when children are not limited to the time 

frame of the lesson, are not afraid to get a bad mark, and are happy to solve tasks that help their language, intellectual an d 

cognitive abilities to show, broaden their knowledge and general education. Such activity is feasible for any student who 

does not even display significant abilities to learn foreign languages. A sense of equality, an atmosphere of enthusiasm 

allows students to overcome shyness, reduce stiffnes s and helps create a positive microclimate. 
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Phraseology is a science that studies regular expressions in the language. Phraseology is the second name of the 

term constant phrases. Persistent phrases: Like a patch of ashes, a needle dug a new well, a new, passiona te, brave, 

slippery, daggers, warm hands, ears, niggas.It is known that phraseology is a historical category. They were only sustained 

by long-term use. Researchers believe that the distinction between general phraseology and other linguistic units is base d 

on the following three bases: 

1) Integrity of the meaning (in certain phraseology all the meanings are lost or partially lost, and the bundle only 

gives one whole meaning); 

2) Definition of phrase (words in definite phraseology 

they communicate with each other collectively, their place order is stronger, and in almost every case a single 

combination remains the same); 

3) Stability of application (definite phraseology is mirrored in verse 

like repeating the same thing) [1, p.41]. 
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Phraseological expressions  in the linguistic units are an integral part of the language in which the accumulative 

activity is a particular feature of the occurrence, development, formation and literary language development.  

Regular expression contains the place order, the meaning of the words (the closing value), the grammatical forms 

are not changed, the phrase is used in the ready language.There are plenty of phraseological findings that are unique to each  

nation, covering all aspects of life. Phraseology is one of the most remarkable and expressive language spheres. They can 

be seen by their imagination and effectiveness. Such artistic, colorful painting brings the diverse phraseology to the next 

generation, using it in the most appropriate way. The regular expressions of the peop le, which have been composed by 

many centuries, are part of the language treasury.Constant phrases with body names are called somatic phraseology. 

According to lexicologists, about 30% of regular expressions in the Kazakh language are composed of somatic n ames. 

"Since the anatomical names are related to the basic vocabulary, they do not describe a multidimensional, derivative 

word, but rather an inclination, and also with an active role in making regular expressions." One word itself has become a 

common concept, common sense, without any concept.The dictionary contains about two hundred words about the human 

body and contains 4200 phraseology in order to provide the most comprehensive coverage of phrases and phraseology, not 

to take into account the individual notion of individual words. It shows that the Kazakh language is so rich in phraseology 

in terms of anatomical names. Creating abundance of phrases in the language can not be considered a casual thing of a 

person's body [2, p.29]. People have become accustomed to comparing their own behavioral attitudes, internal 

psychological states, and their attributes to the environment and various phenomena. For example, if somebody speaks 

fluently we say «тілі мен жағына сүйенген», «тырнақ астынан кір іздеу» - to search evil, тізесін батыру– «to use 

force» and the similar phenomena were transmitted through somatic names.  

One of the most difficult issues is the classification of phraseology. Difficulties arise from the specificity of this 

category, which is one of the speech-seeking methods in a specific language. For example: 1.The phraseology «тілі 

байланды». It is clear that, as a result of illness, language has failed to speak, it is clear that, in other words, "no soun d has 

come out" and "mouths are filled with sand".  Lose one’s tongue gives meaning such as «тілін жұтып қою», «үндемей 

отыру». Occasionally, the phraseological unit, which is different from one's identity and composition, can sometimes 

express only one concept. For example, The words "fluff", "empty word" we say in Kazakh «аузымен орақ ору, тілімен 

жағына сүйену, тілі ұзын», wag one’s tongue- «дәмсіз сөйлеу»; a long tongue – «тіліұзын». In this article, we have 

compiled a phraseological analysis of statistical analyzes of body parts of the human bod y from all collected data. 

The most productive person names are included in the constant combination to compile a sampling analysis of 

somatic phrases in Kazakh and English. They are 17: ауыз – mouth, аяқ – feet, бас-head, бауыр – liver, бет – face, 

бүйрек-kidney, ерін – lip, жүрек – heart, иық – shoulder, көз – еуе, кірпік – еуеlash, қол – һand, құлақ – ear, мұрын – 

nose, тырнақ – nail, тіл – tongue, тіс – tooth [3, p.127]. 

Translation equivalents of semantic phraseology: 

ауыз – mouth  

For example, in English: With one mouth; Sing on the wrong side of one’s mouth; Open full mouth ,etc. In Kazakh: 

аузы-аузына жұқпады. аузына берік, аузы дуалы т.с.с. ауыз біріктіру - To make common cause. Аузы берік -To hold 

one’s tongue, to keep the fast. Жұмған аузын ашпау - To type in companies of water 

аяқ – feet 

Be at smb’s feet; Be light on one’s feet - Аруағын аяққа басты; Аяғы алысқа түсті; Аяғы аспаннан келу - Head 

over heels, аяқтаншалу- To act in an underhand way, to do much harm to smb. with craft 

бауыр – liver 

Hot liver; White liver; Good liver; Ал қазақ тілінде бауыры суыды; Бауыр басты; Бауырға ел тарттырмады. 

бет – face 

On the face of the earth; Good Friday face; In the face of the day - Бет алды; Бетінен жарылқасын; Бетке оттай 

басылды; т.с.с. 

ерін – lip 

Lick one’s lip; Escape smb’s lips - Ерні кезерді; Ернін шүйірді 

жүрек – heart 
A big heart; Have one’s heart in one’s mouth - Жүрегі дауаламады; Жүрегі елжіреді. Ақ жүрек - Open-hearted  

көз – еуе 

All my eye; Black eye; Cas an evil eye - Көген көз; Көз алдында; Көз байлады. Көзі алақандай болу - To open 

one’s eyes wide, Екі көзі шарасынан шығу - Eyes are staring 

қол – һand 

At hand; At single hand - Арзан қол; Қол жалғады; Қол жаулық.  Бармағынан бал тамған - Skillful clever 

fingers, magical hands 

кірпік – еуеlash 

Hang on by the eyelashes, Without turning an eyelash - Кірпік қаққанша; Кірпігіне мұз қатты. 

мұрын – nose 

Acquiline nose; Cock one’s nose; Bite by the nose - Мұрнын жарды; Мұрнынан шаншылып жүр; Мұрны қанап 

жатқан жоқ, т.с.с. 

тіс – tooth 

Long in the teeth; Be fed to the teeth - Азу тісі балғадай; Тіс қаққан. 

тырнақ – nail 
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By nails; Hit the nail on the head; Тырнақ алды; Тырнағын батырды. 

Nowadays, knowledge of multilingualism, including regular expression, is essential for a healthy person.If we name 

things that are literary in every language, we know that proverbs are sayings, phrasalisms, idioms. Although some regular 

expressions in each language have lexical and grammatical features, their structure is similar, and the semantic point is 

identical. By translating regular English phrases into our language, ie, studying the similarities and differences of regular 

expressions in two languages, to use it in the spoken language -will be the most important of our articles  [4, p.86]. 

In conclusion, somatic phraseology is a common phenomenon for all languages, but their origin, structure, use, and 

image are combined with the people's behavior, customs, tradition and tradition. And regular expressions of each language 

are legitimate, with the environment and location. 
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Қазақстан Республикасының  2011-2020 жылдарға арналған Білім беруді Мемлекеттік бағдарламасында 

ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудағы басты мәселелерді шешу 

жолдары айқын көрініс тапты. Заңда «Балалардың  мектепке дейінгі сапалы тәрбие және оқытумен толық 

қамтылуын, олардың мектепке даярлауға арналған әрқилы мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бағдарламаларына 

теңдей қол жеткізуін» қамтамасыз ету көзделген және арнайы білім беру ұйымдарын, арнайы балабақша және 

мектеп, ата-аналарға кеңес беру пунктерін сақтай және кеңейте отырып ерте жастан түзете-педагогикалық қолдау 

көрсету, сонымен қатар балабақша және жалпы білім беру мекемелерінде ерекше білім беруге қажеттілігі бар 

балаға «тосқауылсыз» жағдай мен ортаны құру  мәселелері қарастырылады. 

Балалардың денсаулығының қазіргі жағдайы және қолайсыз әлеуметтік процестер дәрігерлер мен мектепке 

дейінгі білім беру мекеме тәрбиешілерінің және мектеп мұғалімдерінің, сонымен қатар ата -аналарының  күшімен 

баланың ерте диагностикасын, пропедевтикасын және оның даму бұзылыстарын түзетуге қажеттілік тудырады. 

Бала дамуының жалпы қолайсыздығы (сонымен қатар сөйлеу бұзылысы) арнайы мектепке дейінгі мекемелерде 

тәрбиешілердің, логопедтердің, сонымен қатар ата-аналардың  баланың тәжірибелік қабілетін ескере отырып, 

арнайы дайындықтармен қатар, түзету – педагогикалық жұмыстың элементтерін қоса жүргізуді міндеттейді.  

Логопедиялық түзету – педагогикалық іс-шара балалардың тіліндегі кемістікті түзетуге, тіл кемістіктерінің 

алдын алуға, мектепке дайындыққа, дисграфияның алдын алуға, баланың жан-жақты дамуына, тұлға ретінде 

қалыптасуына бағытталған.  

Мектепке дейінгі кезең – тілдің  рухани және психологиялық тұлғаның қалыптасуында өте қажетті кезең. 

Балаға жеке және психикалық тәрбие беру балалық шақтарынан басталады. Барлық дағдылар отбасынан алынады, 

соның ішінде дұрыс сөйлеу дағдысы да отбасында қалыптасады. Кейбіреулері баланың сөйлеудегі дыбыс шығару 

жағы үлкендердің көмегінсіз, өзбетімен дамиды деп ойлайды, бірақ бұл қате түсінік болып табылады. Сөйлеу 

тіліндегі олқылықтарды түзету үшін уақыт өтеді, ал сөйлеудегі дефектілер қалып қояды. Бала мектепке барған 

кезден бастап осы олқылықтар оған көптеген ауыртпалықтарға алып келеді. Осындай бәледен уақытында арылу 

үшін мектепке дейінгі кезеңдер де логопед маманға көрініп кеңес алу қажет. Егер де балаға логопедтің 

сабақтарына қатысу ұсынылса, бұл ұсынысқа еру қажет. Осы сөйлеу тілінің олқылықтарын жою үшін логопедтік 

сабақтар құрылады. Дегенмен, оң нәтижеге келу үшін, баланы мектепке оқуға ақау сыз дайындау үшін 

отбасындағы ата-ананың белсенді көмегі қажет. Сөйлеудің бұзылуы – балаларда ең көп кездесетін патология түрі, 

сондықтан мамандандырылған көмекті, емдеудің және оңалтудың жүйесін кешенді ұйымдастыру — маңызы 

жоғары мәселелер. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың сөйлеу дағдысын қалыптастыруда ата -

аналар қатысса, логопед пен баланың жұмысына оң әсерін тигізеді. Егер бұл қатысушылық саналы түрде болса, 

жақсы жоспарланған және ұзаққа созылса, онда ол тиімді бола түседі. Өзара ынтымақтастық неғұрлым ертерек 

басталса құба құп. Зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, сөйлеу ақауы бар балалардың ата -аналарының көбісі сөйлеу 

ақауының ауырлығын терең түсіне бермейді, тек бет жағындағы проблемаларды ғана атайды. Қазіргі ата -

аналардың көбінің педагогикалық білімдері таяз, немқұрайлы, оның себебі — болмашы психологиялық-

педагогикалық білімнің жоқтығы және баланың әлеміне бойлауға ниеті жоқтығы, ал бұл жағдай жалпы жұмыстың 

тиімділігін төмендетуге әкеліп соғады. Сондықтан, бала тілін дамытудағы сәттілік — ата аналармен байланысты 

орнатуға байланысты. Логопед пен ата-аналардың арасында белгілі жұмыс жүйесі қалыптасады. Отбасымен 
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танысу — ата-аналармен қарым қатынас туралы формалды түрде мәлімет жазып қоюмен бітпеуі керек. Әр түрлі 

отбасылармен жұмыста бірдей әдістер қолданған дұрыс емес. Оларды ата-аналардың мәдени, біліми деңгейіне, 

отбасы тәрбиесінің стиліне, отбасындағы өзара қарым -қатынасқа, өз баласының проблемасын түсінуге, т.б. 

байланысты өзгертіп отыру қажет, яғни ата-аналардың педагогтармен өзара байланысып, ынтымақтастықта жұмыс 

істеу жолдарын үнемі іздестіріп отыру керек: ата аналарға олардың баласының сөйлеу дамуының деңгейі туралы 

толық ақпарат беру; ата аналарға сөйлеу дамуының бұзушылық себептерінің түрлерінен бағдар беру ; баланың 

білім алу маршрутын жобалау; алдағы логопедиялық жұмыстағы ата-ана ролін анықтау.  

Сөйлеу бұзылысы бар балалармен жұмыс жүргізетін мұғалімдер даярлау  жайлы Е.Б.Агеева, Л.А. 

Головчиц, Л.Р. Давидович, Г.Ф. Кумарина, Р.А. Лалаева, С.Н. Сазанова, О.А. Степанова, Т.А.Тканченка, Т.Б. 

Филичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская және т.б. айналысқан. Зерттеулерде  

көрсеткендей тәрбиеші мен ата-ананың ең үлкен жауапкершілігі баланың сөйлеу тілін дұрыс қалыптастыру, 

сонымен қатар, жүйелі және міндетті логопедиялық жұмыс жүргізу ескертіледі. «Бір сөйлеу бұзылысын 

уақытысында жоймаса, ол екінші бір кемістіктің пайда болуына әкеп соғады (М.Е.Хватцев). Баланың сөйлеу 

дамуындағы ата-ананың рөлі және өз уақытындағы сөйлеу тілін түзету жұмыстары негізгі міндеттердің бірі болып 

табылады.  

 Бұл маңызды мәселені шешуде ең қажеттісі, ол – ата-ананың бала тілінің дамуына жоғары деңгейде назар 

аудара отыра, педагогтармен тығыз қарым -қатынаста жұмыс жасаулары өте қажет. Баланың тілінің мезгілімен 

дамуына ата-ана көп көңіл бөлу қажет. Сондықтан логопедиялық сабақтарды тек қана арнайы мектепке дейінгі 

мекемелер де ғана емес, ата-ана үй жағдайында да қарапайым логопедиялық жаттығулармен жүргізіп отырса, 

түзету жұмыстарына оң нәтиже береді.  

 Ата-аналардың көпшілігі мектеп жасына дейінгі балаларға жүргізілетін қарапайым түзету логопедиялық 

жаттығуларды біле бермейді. Ол үшін әуелі міндетті түрде логопед мамандардан арнайы кеңес алып отыруы тиіс.  

Ата-ананың  үй жағдайындағы логопедиялық сабақтар балаға ұғынықты және әсерлі өтуі үшін кейбір 

ережелерді сақтауына тура келеді. Балаларға арналған үй жағдайындағы логопедтік сабақтар бұл – ойын түрінде 

баламен әрқашанда  қарым-қатынаста болу. Сондықтан да, балалармен  үй жағдайында логопедиялық сабақтарды, 

ойындарды өткізуге көңіл бөлудің маңыздылығы аса зор. Логопед пен ата-ананың бірлесе күш сала жұмыс істеуі 

өте қажет. 

Баламен қарым-қатынаста, мектепке дейінгі ұйымдарда ата-ана мен педагог арасындағы серіктестік пен 

байланыста «жалғастырушы көпір» болады. Баланың сөйлеу тілінің қалыптасуы баланың ұсақ қол моторикасы 

белгілі бір дәлдікке келуіне байланысты болады. Баланың миындағы сөйлеу орталығы мен ұсақ моторика 

орталығы жақын орналасуына байланысты, баланың тілдік қабілеті дамыту барысында ұсақ қол моторикасын 

дамыту жұмыстары да қатар жүреді. [2, с.  21] Үй жағдайында да ата-ана ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған 

ойындарды балаға жиі ойнатып отыруы тиіс. Ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған жаттығулар мен 

ойындарды қарапайым күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген заттарды қолдана отырып жүргізуге болады . 

Мысалы: түйме, ұсақ дәндер (күріш, қарақұмық), қақпақтар, қыстырғыштар, т.б. Үй жағдайында баламен бірге 

ойнатылатын ойындарға тоқталсақ: - Лентаны орау; 

-Бауды байлау; - Түйме қадау; - Ұсақ дәндер мен сүйектерден сан алуан заттардың сұлбасын жасау; - 

Қысқыштармен ойын; - Қақпақтарды бұрап ашу және жабу; - Қарындашты не қаламды алақанда әрлі-берлі 

қозғалту. 

Осы ойындардың барлығы дерлік ұсақ қол моторикасын жаттықтыру мен жетілдіруге, қол 

координациясын дамытуға арналған. Бұл түзету жаттығулары мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 

логопедиялық түзету жұмысына өзінің ықпалын тигізе отырып, ерте түзелуіне жағдай жасайды.  

Қорытындылай келе, мектепке дейінгі мекемелерде логопедиялық түзету жұмыстарында логопед пен ата -

ана осылай бірлесе жұмыс атқарса, баланың сөйлеу тіліндегі кемшілігін уақытында түзелуіне ықпал етеді.  

  Бұл бірлескен әрекет тек баланың тілін және тілдік дағдыларын, белсенді сөздік қорларын дамытып қана 

қоймай, ең бастысы жаңа білімге қызығушылығын, сүйіспеншілігін қалыптастырады. Аталғандардың барлығы 

келесі кезең мектепке қадам басқанда бейімделуі үшін қолайлы.  Сонымен қатар, балаға мектепке дейінгі ортада 

бейімделу, оның әрі қарай оқуы мен дамуына көмек ретінде, тіл дамуының бұзылуын алдын алуда   ата-ана мен 

логопедтің бірлескен қызметі тиімді екеніне көзіміз жетеді. Сондықтан да мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінде жүргізілетін логопедиялық түзету жұмыстарындағы ата-аналар ықпалынының рөлі өте зор. Кез 

келген мектепке дейінгі мекемелердегі логопедиялық түзету жұмыстарына ата-аналар үй жағдайында да, балаға 

қандай да бір логопедиялық ойындар ойнатып немесе жаттығулар жасатып, өз ықпалын тигізіп отыруы қажет.  

В.А.Сухомлинсий айтқандай: «Тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш – жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер 

балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін». 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

Тулаева С.К.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Исследуя взаимосвязи системы дифференцированных заданий и формирования приемов мыслительной 

деятельности будущего учителя математики, можно прийти  к   выводу, что одной из важнейших составляющих 

поиска решения задачи является выдвижение идей, реализация которых позволяет осуществить ее 

непосредственное решение.  

Мы предлагаем следующую классификацию ведущих идей: 

1. Стандартные идеи, т.е. идеи, полностью обусловленные предшествующим опытом. Такие идеи можно 

разбить на два подвида:  

а) Идея непосредственной реализации геометрического факта, метода и т.д. К ним, например, относится 

идея подстановки числовых данных в общую формулу. Идеи этого вида наиболее часто встречаются в начале 

изучения какой-либо темы. Например, требуется написать уравнение окружности с центром С(3,4) радиуса                  

r = 5. Имеющийся опыт, т.е. знание уравнения     22

0

2

0 ryyxx  ,  позволяет учащемуся сразу написать 

ответ:     2543
22
 yx . Если же учащийся не знает соответствующей формулы, то задача для него 

практически неразрешима.  

б) Идея переноса геометрического факта или метода в сходную ситуацию. Например, после того, как 

решена предыдущая задача, учащемуся гораздо легче решить такую задачу: написать уравнение окружности с 

центром С(3,4), проходящей через точку О(0,0). Действительно, в данном случае достаточно найти r = ОС =

25169  , откуда следует, что задача в принципе решена, т.к. сведена к уже известной задаче.  

2. Нестандартные идеи, т.е. идеи, первичное использование которых не обусловлено предшествующим 

опытом. Разобьем их на два подвида:  

а) Условно-нестандартные идеи. Идеи этого вида характеризуются тем, что при целенаправленном обучении 

переходят в разряд стандартных идей. К таким идеям, например, относится идея выполнения некоторого 

дополнительного построения, или идея введения вспомогательного переменного при решении геометрических 

задач.  

б) Оригинальные идеи, т.е. идеи, эффективные для решения отдельных задач, либо основанные на 

использовании геометрических фактов или методов, не применявшихся ранее при решении подобных задач. В 

книге М. Гарднера [1, c.305] приведена "система задач, которые кажутся трудными и действительно трудны, если 

пытаться решать их традиционными методами, но стоит лишь ... избавиться от оков традиционного мышления и 

воспарить до высот озарения, как ... откроются простые и ясные решения". Приведем пример такой задачи: найти 

три положительных числа, сумма которых равна 1, а сумма квадратов минимальна.  

Рассмотрим прямоугольную систему координат OXYZ. Обозначим искомые числа через х, у, z. Тогда x + y 

+ z = l и min222  zyx . Эти равенства геометрически означают, что точка М(х, у, z) лежит в плоскости, 

заданной уравнением x + y + z = l , a расстояние ОМ = min, т.е. точка М является основанием перпендикуляра, 

проведенного из точки О к плоскости ABC, где А(1,0,0), В(0,1,0), С(0,0,1). Т.к. М - центр тяжести треугольника 

AВС, то  
3

1
001

3

1
x , аналогично 

3

1
y  и 

3

1
z . Таким образом, применение геометрической идеи 

определило ход решения.  

Заметим, что учитель должен, безусловно, знать приведенную классификацию ведущих идей. Эти идеи 

помогут ему, с одной стороны, моделировать мыслительную деятельность учащихся, а с другой, - находить 

локальные алгоритмы для решения геометрических задач, что позволяет по новому осмыслить подготовку 

будущего учителя математики к преподаванию геометрии в профильных школах, а также в классах с углубленным 

изучением математики на разных уровнях.  

Использованные источники: 

1.  Гарднер М. Есть идея! - М.: Мир, 1982. - 305 с. 

Научный руководитель- д.п.н., профессор Кагазбаева А.К. 

 

 

СҮЙЕМІН ТУҒАН ТІЛДІ – АНАМ ТІЛІН... 

 

Қабибулла Ажар Тарғынқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тіл — адамзат қоғамының белгілі бір кезеңінде туып, заңды түрде дамыған семантикалық жүйе. Оның ең 

басты қызметі ақпарат хабарлардың жасалу, сақталуымен және оларды таратумен байланысты. Тіл адамды 

қоршаған шындық өмір туралы білімді сақтаумен бірге, жаңа білімді қабылдайтын, сөйтіп, адамның ойлау 
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процесін жетілдіріп қамтамасыз ететін қоғамдық сипаты бар құбылыс. Тілдің адамзат өмірінде алар орны өте 

ерекше . Ғаламат күшке ие сөз, тіл бар болғандықтан қарым – қатынас бар. Осы тұста Кәкімбек Салықовтың :     

Бір ауыз сөз қасіретті тияды, 

            Бір ауыз сөз айықпас дерт жияды. 

            Бір ауыз сөз әлемге әйгі еткізсе 

            Бір ауыз сөз жаман атқа қияды , - деген тамаша өлеңі еске оралады. Адамды самғататын да, төменге 

лақтыратын да, жүректі тербер жылы лебіз де, ауыр қарғыс та тілден шығады. Тіпті, сын сағатта адамның 

тағдырына әсер ететін де тіл.  Иә, өлшеусіз қазынаның құдіреті – ерекше. Сол себепті, ұлттың жан дүниесі 

саналатын тіл  - қай ұлтта болса да қастерлі.  Жер бетіндегі тірі тілдер саны  3000-нан 7000-ға дейін жетеді екен. 

Ал, біздің мемлекеттік тіліміз: 

             « ... Дүниенің ең сұлу, ғажап тілі- 

            Ол менің ана тілім – қазақ тілі! ...»,- деп ақын Б Имашев жырға қосқандай, қазақ тілі.  Ана тілімізді 

қорлауға мүлде жол бермей ардақтауымыз керек. Себебі, «ұлттың қуаты – тілінде»  Әрі,  Тұңғыш Президентіміз Н.Ә 

Назарбаевайтқандай : «Ана тілі – бәріміздің анамыз,өйткені ол – ұлтымыздың анасы». 

Қай қоғамда да тіл мәселесі болатыны белгілі. Өкінішке орай бұл мәселе біздің ана тілімізде бар.  

             «Өзге тілдің бәрін біл, 

             Өз тіліңді құрметте», -  дейді талантты ақын Қ. М Әли ата. 

 Өз тілін білмейтіндерді «көзге шыққан сүйелдей» -  , деп сынаған ақын Оразақын Асқар « Тәуелсіздік 

тартулары» жинағына енген өлеңінде : 

             « ... Ана тілде ата – баба сыры бар, 

             Аударманы түпнұсқадай кім ұғар. 

             Өсе келе құстың тілін білсең де, 

             Ана тілсіз оның қандай құны бар.», - деген екен. 

Өзге тілді білу – әрине, жетістік. Дегенмен, аяулы ана тілімізді аяқ асты етуге болмайды ғой. Дүниеге 

келгеннен кейін ананың ақ сүтімен бойға даритын өз тілімізді шұбарландымау - әрбіріміздің парызымыз. 

Деректерге сүйенер болсақ, Шекспирдің сөздік қоры – 15 000-ға жуық сөз. Ал, Мұхтар Әуезовтың « Абай жолы» 

эпопеясындағы сөздік қоры – 16 983 екен.Осындай керемет бай тіліміз барда,өзге дүниені байлық па?! Әрине, олай 

емес! Әр қазақ өз тілінің өзге тілдерден кем еместігін, шетсіз шексіз көркем тіл екенін ұғынып өссе және көркем  

сөйлей алса екен деймін. Қазақ пен қазақтың бір- бірімен таза қазақша сойлесіп тұрғаны әдемі көрінеді емес пе?  

Қазақ тілділікті дамыту өзімізден, өз отбасымыздан басталуы қажет. Мен өзім тұнық қазақы отбасыда, қазыналы 

ата – әже қолында өскендіктен қазақ  әдебиетіне сусындап бой жеттім. Мектеп қабырғасында жүргенімде қазақ 

романдардын және ақиық ақын Мұқағали  Мақатаевтың өлеңдерін  сүйіп оқыдым. Қазір де бұл әдет маған жат 

емес. Шетел тілдері факультетінің студенті болғандықтан шет ел әдебиетінен де кенде емеспін. Асыл 

байлығымызды, еліміздің тарихы, бүгіні мен болашағымызды құрметтеймін. 

«Тіл қадірі- өз қадірім» деп түсінген халықпыз ғой. Мұзбалақ ақын                 М Мақатаев жырлағандай:  

            «Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем  

            Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем. 

            Мен оның қасиетті тілін сүйем  

            Мен оның құдіретті үнін сүйем»  

Мен қазақ болып туылғаным үшін шүкіршілік етемін.  Тегеуріні мықты, шексіз бай, әдемі тілімді мақтан 

тұтамын. Ана тілі – ар өлшемі. Өз тілімді таптау – өз арымды қорлау, қадір – қасиетімді аяқ асты ету деп түсінемін.  

Мен елімнің Мәңгілік Ел боларын, тілімнің Мәңгілік Елдің Мәңгілік тілі боларына сенемін! 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.https://kk.wikipedia.org/wiki/Тіл_ Тіл 

2.http://islam.kz/kk/articles/islam-jane-qogam/bir-auyz-soz-349/#gsc.tab=0 Бір ауыз сөз 

3.https://tuz.kz/article/40137153217626.html Керек-дерек 

4. https://everything.kz/article/1564243-men-ony-tnin-syem-knin-syem Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем  

 

Ғылыми жетекшісі – аға оқытушы Мурсалиева А.К. 

                                   

 

БІРЛЕСКЕН ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ТИІМДІЛІГІ 

 

Тұрғанбай А., Тыныштық Н. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 Адамның ақылы («ми» деген мағынада – А.Ә.) өзін таниды, яғни, психологиялық тілмен айтқанда, басқа 

заттармен немесе басқа ақылдармен қатынаста ғана болады , - дейді Ж.Пиаже. [2, 134] Расымен де,  

адамның санасы тек басқа адамдармен қарым -қатынаста ғана дамиды, тек қарым-қатынас әрекеттері ғана 

бізді жаңа түсінікке әкеледі. Ал қарым-қатынас  болса өзімізді басқалардың пікіріне, олардың идеялары мен 

көзқарасына, мінезіне бейімдеу. Шағын топтық немесе жұптық жұмыстар үйренушілерде бірегейлікті 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Тіл_
http://islam.kz/kk/articles/islam-jane-qogam/bir-auyz-soz-349/#gsc.tab=0
https://tuz.kz/article/40137153217626.html
https://everything.kz/article/1564243-men-ony-tnin-syem-knin-syem
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қалыптастырып, сол арқылы өздерінің ұжымға тікелей қатысы бар екендігін аңғартады. «Бірлесе көтерген 

жүк жеңіл» дегендей, қандай да болсын тапсырманы топ болып орындау қызық та, тартымды шаруа. Әрі 

ұжымдық жұмыс барысында студенттер немесе оқушылар белсенді, өзіндік пікір қалыптастырып, өз ойларын 

дұрыс жеткізе білуге, өз көзқарасын дәлелдеуге, пікірталас жүргізуге, басқаларды тыңдауға, өзге пікірді 

сыйлауға және онымен санасуға үйренеді. 

 Бірлескен жұмыс барысында шағын топ мүшелерінің (ең тиімдісі әр топ құрамында 4 студент болғанда, 

ары кеткенде 3-тен кем емес, 6-дан артық емес) барлығы да өзара қарым -қатынасқа негізделген 

(интербелсенді) әрекеттерді атқарады (мәселен, тыңдай білу, өз пікірін ұтымлы және дәлелді түрде жеткізе 

білу, ортақ пікір қалыптастырып, бір мәмілеге келу, туындаған егес пен дау-дамайларды шеше білу, бірлесе 

шешім қабылдау). Мұнда біреудің жұмыстан тыс не қалыс қалуы екіталай: барлығы да қызу әрекетте болады, 

барлығы да жұмыстың қорытынды нәтижесіне өз үлесін қосады. 

 Әдетте дәстүрлі сабақта бірнеше үйренуші ғана әрекет жасайды: олар ұстаз талабы бойынша берілген 

тапсырманы жеке-жеке орындап, жасалған жұмысы бойынша есеп немесе жауап береді. Ал бұл мезетте 

калған студенттер белсенді әрекеттер атқармайды. Бұған керісінше топтық жұмысқа барлық дерлік 

студенттер қатысады, өйткені берілген тапсырма бірлескен жұмыс арқылы ғана орындалуы тиіс. Әр студент 

идеяларды келтіру мен оларды талқылау, таңдау және шешім қабылдау ісіне белсенді қатысады: топтық 

жұмыста әрбір пікір мен көзқарас құнды.  

Дәстүрлі сабақта үйренушілерді жұмысқа жұмылдыру ұстаз тарапынан қатаң талап қою арқылы жүзеге 

асырылады (мәселен, бұйрық, нұсқау, жарлык, үкім арқылы). Ал топтық жұмыста үйренушілерді 

белсенділендіру кеңес, сұраныс, ұсыныс арқылы жасалады. Дәстүрлі сабақта ұстаздың өзі үйрінушілердің 

жұмысын бақылауға алса, топтық жұмыста бақылауда топ мүшелерінің өздері жүргізеді. 

Топтық жұмыс үйренушілерде студенттердің жалпы еңбекке деген ынтасын арттырады. Студенттер 

өмірде «МЕН» қағидасынан гөрі (эгоцентристік немесе эгонстік ұстаным) "БІ3" тұжырымының (ұжымдық, 

жамағаттық, қоғамдық ұстаным, бірлік идеясы) анағұрлым пайдалы екендігін аңғарады, бұл позицияның 

зәулім гуманистік идеяларға негізделгеніне көздерін жеткізеді [3, 136]. 

Біздің ойымызша, ұжымдық жұмыстар барлық үйренушілердің жұмысқа белсене қатысуын қамтамасыз 

етеді. Мұндай жұмыста шәкірттер өздерінің коммуникативтік дағдыларын, нақтылай айтсақ, тыңдай білу, 

ортақ шешім қабылдау, жанжалдарды болдырмауды іс жүзінде қолданады. Бірлесе үйренуде әрбір оқушы 

немесе студент оқу, үйренудің ортақ мағынасына және қорытынды нәтижесіне өзінің үлесін қоса отырып, 

басқалармен өз білгенімен, идея, ойларымен алмасып отырады. 

Топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы оқытушы мынандай мақсаттарға жетеді: 

-үйрену процесіне қатысушылардың әрқайсысы бір-бірімен жеке қарым-қатынас орнатады;  

- үйренушілер туындаған сенімсіздік пен қобалжудан («Бұл жұмысты мен орындай алар ма екенмін?", 

"Жұмысты орындай алмасам қайтемін?», "Ұят болып қалмас па екен?»), қорқыныштан («Мені жазаламас па 

екен?», «Басқалар менің жұмысымды сынап немесе күлкіге жығып кетпес пе екен?») арылады;   

- үйренушілер арасында еркіндік және сенім атмосферасы қалып- тамады; ең тиім - үйренушілер топ 

жұмысында позитивті конструктивтік, шығарма- жылдық қағидаларды ұстанады.  

Демек, осы үш жыл ішінде барлық пәндерден дәрістер мен практикалық сабақтарда топтық жұмыс 

жүргізіліп отырады. Студенттер топта жұмыс барысында топ ішінде жұмысты бөліп алады, әрқайсысы өзіне 

берілген тақырыпты бөліседі, пікірлеседі, қорытынды жасайды. 

Тақырып бойынша студенттерге мәтіндер таратылды. Студенттер  берілген мәтінді бөліп оқыды. 

Пікірлеседі, ойларымен бөліседі. Содан соң әр топтың студенттері өз топтарынан бір студентті өз жұмыстарын 

қорғауға шығарды. 5 топ әрқайсысы 3 минуттан 15 минут қорғайды.Топтар арасындағы талқылауды тыңдалады. 

Шағын топтардағы талқылауға берілген тапсырмаларды топ мүшелері қызыға орындады, әрқайсысы өзіне бөлінген 

тапсырманы жауапкершілікпен орындауға тырысқаны айқын аңғарылды. 15 минуттан соң барлық топтың 

қатысуымен талқылау жүргізіледі. Талқылау әр топтың өздерінің ой-пікірін тұжырымдаған постері арқылы 

баяндалды. Топтық жұмысты орындау барысында студенттері көшбасшы, спикер, безендіруші, сыншы, сұрақ 

дайындаушы, қорытынды ой-пікір жазушы деп, бірнеше тапсырма орындаушыға бөлінеді.  

Топ жұмысын өзіндік, өзара және оқытушы бағалауы кезінде табыс критерийін басшылыққа алынады. 

Топтық жұмыстың тиімділігі мен нәтижелігі келесі әрекеттерден артады:  

1. Берілген тапсырма топтың барлық мүшелеріне қызықты болуы керек.  

Тапсырма барлық студенттердің мүдделеріне сәйкес келіп, оларда тыру тұра  бірлескен жұмысқа деген ынта 

тудыруы керек.  

2. Топқа бөлудің қызықты тәсілдерін қолдану керек.  

Студенттерді топқа бөлудің қызықты әрі танымды тәсілі олардың алдағы жұмысқа деген ықыласын 

арттырады. Бөліну кезінде басқалар- дан ерекшеленетін қасиеттері арқылы олар уақытша болса да бастарын 

біріктіреді, араларында бір-біріне деген жылы сезімдер орнайды.  

3. Топ ішіндегі бірлескен жұмыс ережелерін айқындан, нақты уақыт белгілеу керек, оларды әр жұмыс 

алдында тағы да бір қайталап, еске түсіріп отырған жөн.  

4. Тапсырманың топқа бөлінбей тұрып берілгені дұрыс.  

5. Тапсырма берілгеннен соң оның түсініктілігін топ ішінде талқылап алу керек.  
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6. Топтар арасында бәсекені негізгі мақсатқа айналдырып жібермеу керек. Топ аралық бәсеке, 

жоғарыдағыдай, студенттерді проблема шешу мәселесінен «қайткенде де бірінші болу кереке деген 

ұстанымға ауытқытып жіберуі мүмкін. Әрбір студент бәсекеге өзгелермен емес, алдымен өзімен -өзі түсуі 

керек.  

7. Жұмыс аяғында әр топ жұмыс нәтижелерін жариялап немесе ол туралы есеп беруі керек. 

[4, 140]. 

Біздің оқу орнымызда, яғни Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде, оның 

ішінде филология факультетінде  көптеген оқытушылар сабақтарын үнемі топтық жұмыс түрінде өткізеді. 

Сабақ басталысымен оқытушылар түрлі әдіс-тәсілдер арқылы студенттерді бірнеше топқа бөледі. Жұмыс 

жасау барысында студенттер (оқушылар) бір-бірімен пікірлеседі, өз ойларын ортаға салады, оны 

қорытындылайды, кері байланысқа түседі, рефлексия жасайды. Яғни, топтық, жұптық және барлық топпен 

жұмыс үйренушілер үшін өзара белсенді жұмыс жасаудың нағыз мысалы болып саналады.  
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МЕТОДЫ ПОИСКА КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  

В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Кузнецова Ю.Н., Бейсатов А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.Жубанова  

 

  Дизайн неотъемлемая часть человеческой жизни. Он безусловно играет огромную роль в формировании 

эстетического вкуса, восприятия прекрасного и культуры в этом мире.  Главная цель дизайнера, как носителя этой 

культуры - умение неординарно мыслить, нестандартно и креативно подходить к своей работе, используя 

разнообразные приемы и методы творческого мышления. 

   Креативность (от латинского creatio - сотворение) — это творческая деятельность. Данное понятие 

сформировалось в зарубежной науке в ХIX веке. [3, 142]  

Одной из методик развития креативности и творческого мышления является ТРИЗ. 

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, разработанная Генрихом Альтшуллером в 40-х – 50-х 

годах прошлого века находит яркое применение сегодня в дизайне. ТРИЗ имеет дело с созданием изобретений и 

раскрепощением творчества.  

Раскроем борее детально распространенные простейшие приемы изобретательства:  

 Синектика (Аналогия) и ее виды 

 Мозговой штурм (Брейнсторминг) 

  Аналогия — это сравнение двух понятий (как правило, принадлежащих одной категории), между 

которыми есть частичное сходство. При этом методе решения поставленной задачи применяются аналогичные 

решения, которые были взяты из народного костюма, национальной одежды, произведений архитектуры, графики, 

существующих современных предметов и их дизайну.  

                      
 

1. Напиток “ Smirnoff Caipiroska”. Чтобы подчеркнуть и выделить фруктовую составляющую алкоголя, 

дизайнеры обернули бутылку в этикетку имитирующую кожицу фрукта. 
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2. Энергетический напиток “Порция Кровавой Энергии”. В соответствии с названием энергетика была выбрана  

и упаковка — пакет переливания крови. 

 
 

3. Упаковка спагетти Нью-Йорк, имитирующая знаменитое, архитектурное здание “Empire State 

Building” 

 

 
4. Фруктовые желе с различными вкусами. Буква Q в названии продукта выполнена в форме чашки с ложкой, 

что нашло отражение в форме упаковки. Дизайнер Marcel Buerkle. 

Брейнсторминг (мозговой штурм) – метод коллективного выдвижения идей, разделение процессов 

генерации и критики и участников соответственно на генераторов и критиков. Во время генерации считается, что 

все идеи верные, желательно их записывать на доске. Высказанные   идеи команды развиваются и 

модифицируются далекими ассоциациями и аналогиями. Группа состоит из   5-10 человек. Считается за норму, 

если в течение 1,5 часов (два академических часа) группа продуцирует до сотни идей.  Основоположник метода 

Алекс Осборн (США) в 40-ые гг. XX в. [4, 13] 

Цель мозгового штурма — выработка максимального количества разнообразных, необычных, превосходных 

идей. Чем больше идей, тем больше вероятность успеха. 

Руководителем группы (модератор) должен быть специалистом по рекламе. Как правило, таким специалистом 

может выступать преподаватель. 

Недостатки метода: 

 огромное количество идей еще не гарантирует появления «гениальной идеи»; 

 ввиду отсутствия аналитического этапа мозговой штурм вырабатывает яркие, оригинальные идеи, но не 

стратегически правильные решения построения маркетинговых коммуникаций.  
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 не предназначен для решения сложных задач, для которых требуется проведение исследований рынка, 

специальные знания по рекламируемому продукту или техническая подготовка (которая необходима при 

разработке, например, новых типовых конструкций в наружной рекламе). 

В графическом дизайне много направлений работы: это дизайнер  многостраничных изданий, дизайнер 

упаковки, моушн-дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер-визуализатор, дизайнер-проектировщик интерфейсов сайтов и 

приложений, гейм-дизайнер. Графические дизайнеры являются неотъемлемой частью рекламного отдела любой 

компании и работают вместе с копирайтерами, арт-директорами, фотографами, иллюстраторами. 

Для успешной работы в сфере графического дизайнера важны профессиональные умения и навыки поиска 

креативных решений, это поможет качественно и гораздо быстрее выполнять свою рабо ту, удовлетворяя 

требованиям заказчика. 
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 ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ  

 

Хайруллаева В. Х. 

ф.ғ.к., «Нархоз» Университеті  

«Жалпы білім беру  пәндері» бағдарламасының доценті  

 

Әлемдік білім беру саласындағы жаңа парадигмаға бет алу үдерісі Қазақстанды да шет айналып өтпеді.  

Қазіргі кезеңде елімізде білім берудің жаңа жүйесі қалыптасып, қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Қазақстанның жоғары оқу орындарының алдына жоғары мәдени деңгейдегі және 

өркениеттік нарықтық жағдайларда табысқа жете алатын икемді мамандар дайындау міндеті қойылды . Егер  

жақынға дейін жоғары білім түрлі қызмет салаларына мамандар дайындау үдерісінде жоғары біліктілікті 

қалыптастырудың дәстүрлік білім беру жүйесіне негізделген болса бүгінгі күні бұл міндеттің мәні күрт 

өзгерістерге ұшырады, яғни осы салада авторитарлық репродуктивтік білім беруден жеке тұлғаны қалыптастыру 

мен дамыту мақсатына бағытталған инновациялық гуманистік білім беруге өту басты міндетке айналды.  

 Қазіргі таңда еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сәйкес білім беру 

жүйесін дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы негізгі бағдар – адамды қоғамның ең 

маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани жан-дүниесінің дамуына, көзқарастары мен шығармашылық 

әлеуетінің, танымдық біліктілігі мен мәдени құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тұлғасының 

қалыптасуына жағдай жасау. 

Соңғы жылдары оқу-тәрбие процесіндегі жеке тұлғаны дамытуға бағытталған оқытуға үлкен мән берудің өзі 

еліміздегі өзгерістердің маңыздылығын көрсетеді.  

Көтеріліп отырған мәселенің өзектілігі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, ҚР 

стратегиялық дамуының «Қазақстан - 2030»  бағдарламасында, ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында, ҚР «Білім» бағдарламасында мемлекеттік саясаттың басты принциптері 

ретінде жеке адамның шығармашылық әлеуетін дамыту, білім берудің дамытушы сипатын арттыру мәселелерінде 

басты міндеттер қатарында қойылған. 

Адамзат баласының алға қарай сатылап өркениетке жетуі әр адамның іс-әрекеттегі жаңашылдығына, жаңаны 

ойлап табуына, шығармашылық болмысына байланысты. Ал шығармашылық іс-әрекет, жаңашылдыққа 

бағыттылық тек қана шығармашылық қызығушылықтан бастау алады. 

Адамзаттың ұлт ретінде қалыптасуы, ұлттың шығармашылық әлеуеті де әр жеке тұлғаның шығармашылық 

деңгейімен анықталады. Сондықтан зерттеушілер өркениетке жетудің жолын әр адамның шығармашылық 

қызығушылық деңгейімен, жаңашылдық болмысымен байланыстырады.  

Білім беру жүйесіндегі реформаның міндеті  қазіргі қоғамдағы түбегейлі өзгерістерге сәйкес, ХХІ ғасыр 

мектебін жаңарта отырып, алған білімі мен біліктерін өмірде шығармашылық тұрғыда қолдана алатын, ұлттық, 

мәдени, рухани құндылықтар негізінде жан-жақты дамыған жеке тұлғасын қалыптастыру екендігін түсінетін уақыт 

жетті. 

Сондықтан әлемдегі білім беру ісінің даму жағдайына талдау жасай  отырып, ерекше үміт күттіретін 

тенденциясын көрсетуге болады: 

- мектеп жүйесіндегі демократизация; 

- мектеп тәрбиесінің гуманистік бағыты; 
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- оқушылардың      шығармашылығын,      дербестігін,        ізденімпаздығын, белсенділігін дамытуға бағытталған 

оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдану; 

- ұлттық-мәдени, рухани құндылықтарды пайдалану;  

- оқыту жүйесін модернизациялау; 

- тәжірибелік-эксперименттік іс-әрекет; 

- жаңа техникалық құралдарды пайдалану; 

- мектептегі және мектептен тыс уақыттағы оқыту мен тәрбиелеуді кіріктіру. 

Осы орайда ХХ ғасырдың соңғы ширегінде пайда болған маңызды технологиялық және әлеуметтік 

өзгерістердің барлық қызмет салаларында, соның ішінде білім беру саласында да жаһандану мен 

интернационализациялау құбылыстарын қалыптастырғанын айта кеткен жөн. «Жаһандану» термині ұлттық 

мәдениеттер мен дәстүрлердің синкретизациясы негізінде бірегей әлемдік мәдениеттің қалыптасуы және оның 

нәтижесінде халықаралық ынтымақтастық пен  әлемдік еңбек бөлінісі сияқты құбылыстармен айқындалады. Ал 

интернационализациялау халықтар арасындағы кросскоммуникация мен қарым -қатынастағы байланыстарға 

негізделген. Адамзат тарихында жоғары білім беру саласы әрқашан интернационализациялау рухында дамыды, 

олай болмаған күнде ғылым мен білімнің мұндай деңгейге жетуі де мүмкін емес еді. Алайда қазір гі заман осы 

үдеріске жаңа серпін берді, жаңа мүмкіндіктер мен болашақ  перспективаларға жол ашты. Оның маңызы білім мен 

ғылым қорларын біріктіру, зерттеу тақырыптарының  қайталануына шек қою, білім базасын тереңдету, 

оқытушылар мен студенттердің ғылыми ізденіс шеңбері мен мәдени деңгей көкжиегін кеңейте отырып жаңа 

ынтымақтас ғылым мен білімге жол салу және т.б. 

Осы орайда шет тілдерін меңгерудің тұлғаның әлемдік қауымдастыққа жақындасуы мен оған тең құқылы 

мүше ретінде енуінде, тар бағыттағы кәсіптік және жалпы қоғамдағы өзгерістерге икемделе алуында орасан зор 

рөлге ие екенін баса айту қажет. Өйткені студенттерді шет тілдік білім беру бағытында дайындау әлемдік 

қауымдастықта өз орнына ие, басқа мәдениет пен тіл өкілдерімен бірге қарым -қатынас жасауға қабілетті, өз 

мамандығының деңгейін жаңа технологиялар,  Ғаламтор, БАҚ құралдарының көмегімен әрқашан толықтырып 

дамыту мүмкіндігіне ие болған, яғни шет тілінде, әсіресе, әлемдік коммуникация құралы болған ағылшын тілінде 

ақпаратты толық қабылдау және игеру деңгейіндегі толыққанды білікті маманды дайындау мен тәрбиелеуді жүзеге 

асырады. Біздің еліміздің өркендеуі мен дамуына үлес қоса алатын қазіргі заманның білікті маманы басқа 

мемлекеттердегі әріптестері және серіктестерімен еркін түрде пікірлесе алатын, өз ойлары мен тұжырымдарын 

толық жеткізе алатын және өз пікірін өзге тілде дәлелдеп қабылдата алатын деңгейде коммуникативтік құзыретке 

ие болуы заман талабы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Уббиниязова А.Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Современной литературе прочно вошло в научный лексикон понятие «педагогическая технология», которое 

рассматривается, как направление в педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных 

обучающих систем, проектированием учебных процессов [1, с. 96-98].  

Педагогическая технология представляет собой систему способов, приемов, шагов, последовательность 

выполнения которых обеспечивает решение педагогических задач, а сама деятельность представлена процедурно, 

т. е. как определенная система действий: разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического 

процесса в виде системы действий, обеспечивает гарантированный положительный результат [2, с. 65-67]; 

предполагает то, «как учить» [3, с. 34-36], т.е. представляет совокупность принципов, приемов и методов 

педагогической работы, направленных на достижение положительного результата. 

По мнению ученых, педагогическая технология характеризуется с позиции концептуальности (каждая 

педагогическая технология должна опираться на определенную научную концепцию, включающую философское, 

http://pps.arsu.kz:82/teacher-data?faculty_id=5&chair_id=24&teacher_id=573
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психологическое, дидактическое, социально-педагогическое обоснование достижения педагогических целей); 

системности (необходима логика педагогического процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

управляемости (возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов); эффективности (в 

конкретных условиях, по результатам и оптимальным затратам  гарантировать достижения определенного 

стандарта обучения); воспроизводимости (возможности применения педагогической технологии в однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами) [4, с. 22-24]. 

Содержанием качественного воспитательно-образовательного процесса становится специально 

организованная педагогическая деятельность, в том числе спортивная и физкультурно -оздоровительная, 

направленная на стремление студентов к саморазвитию и самосовершенствованию, реализацию своих 

профессиональных и личностных качеств, проявлению конкурентоспособности и высокого уровня физического, 

психического, социального здоровья. 

Целью физического воспитания студентов вуза является формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций, необходимых для их реализации в профессиональной деятельности через 

усвоение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, физической культуре как одного из средств 

здоровьесбережения, приобретении умений выполнения физических упражнений, направленных на укрепление и 

сохранение индивидуального здоровья, развитие способности к физическому самосовершенствованию.  

Для этого необходимо: 

– ознакомить студентов о современном состоянии физической культуры и спорта в РК; о средствах и 

методах физической культуры, направленных на укрепление и сохранение индивидуального здоровья;  

– сообщить об аспектах физической культуры личности с целью формирования устойчивой мотивации 

здоровьесбережения; 

– информировать о способах организации самостоятельных физических упражнений, благоприятно 

влияющих на общее состояние здоровья личности, физическое, психическое и социальное здоровье;  

– способствовать изменить отношение к физической культуре как одного из средств здоровьесбережения; 

– помочь студенту развивать умения и навыки выполнения различных физических упражнений с учетом 

состояния здоровья, физического развития, подготовленности и возможностей;  

– оказывать помощь студенту вырабатывать активную жизненную позицию по отношению к физической 

культуре. 

Система физического воспитания в вузе предполагает использование различных образовательных 

технологий в процессе урочной и внеурочной деятельности, позволяющих подготовить выпускника, обладающего 

не только совокупностью профессиональных знаний, умений и качеств, но и уверенного себе, здорового человека.  

Технология проблемного обучения направлена на развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности студентов. Сущностью технологии проблемного обучения является последовательное и 

целенаправленное выдвижение познавательных задач, разрешая которые студенты активно усваивают знания. В 

процессе использования данной технологии используются поисковые методы (проблемное изложение учебного 

материала, дискуссия, лабораторная поисковая работа, поисковая работа в малых группах и др.), ставится 

постановка познавательных задач. 

Технология модульного обучения предполагает обеспечение гибкости обучения, т.е. приспособление к 

индивидуальным потребностям личности базовой подготовки. В основу технологии модульного обучения 

положена самостоятельная работа студента по индивидуальной программе. При этом важно применять 

проблемный подход, индивидуальный темп обучения. 

Педагогическая познавательно-развивающая технология направлена на формирование гармонически 

развитой личности, обладающей высоким резервом здоровья в целом. Педагогическая познавательно -развивающая 

технология предполагает использование совокупности форм организации физического воспитания, основанной на 

системе урочной и внеурочной деятельности, участие студентов, в которой позволяет формировать на основе 

психических, когнитивных, физических, социальных компонентов устойчивую мотивацию здоровьесбережения. 

Применяется совокупность форм организации физического воспитания в системе урочной и внеурочной 

деятельности (лекция, практическое занятия, факультатив, кружок, экскурсия, соревнования и др.).  

Технология активного обучения предусматривает активизацию мышления студентов (осмысление и 

понимание проблемы здоровья), повышение мотивации в здоровьесбережении, самостоятельную выработку 

здоровьесберегающих действий, моделирование предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности. На занятиях применяются – деловые игры, анализ конкретных ситуаций, круглый 

стол, активные методы: «Мозговой штурм», «Модерация», «Открытое пространство», «Мастерская будущего» и 

др. 

Технология деловой игры – обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний, умений, 

навыков. Самостоятельная познавательная деятельность, направлена на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации. В процессе занятий используются игровые методы вовлечения студентов в творческую деятельность.  

Технология дифференцированного обучения позволяет создавать оптимальные условия для выявления 

задатков развития интересов и способностей студентов. В процессе занятий используются методы 

индивидуального обучения, индивидуальный и дифференцированный подходы.  
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Личностно-ориентированные технологии направлены на формирование не только профессиональных, 

но личностных качеств студентов. При этом, взаимоотношения со студентами должны принять форму 

сотрудничества и партнерства, конструктивного взаимодействия. На занятиях физической культурой применяются 

групповые, индивидуальные, традиционные и активные методы обучения. 

Физкультурно-оздоровительная технология способствует формированию физической культуры 

личности, обеспечению высокой работоспособности, выработке потребности в постоянном физическом 

самосовершенствовании, укрепление и сохранение здоровья. Актуализация формирования здорового образа жизни 

студентов происходит путем их привлечения в физкультурно -оздоровительной (урочной и внеурочной) 

деятельности вуза. Использование данной технологии позволяет студентам приобретать знания о научно -

практических основах физической культуры, о правилах здорового образа жизни; овладеть системой практических 

умений и опыта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развивать и совершенствовать 

психофизические способности, качества и свойства личности в ходе чего происходит психическая и физическая 

адаптация к современным условиям жизнедеятельности. Использование физкультурно -оздоровительной 

технологии предполагает организацию физкультуно-оздоровительных мероприятий (соревнований по различным 

видам спорта, конференций, конкурсов), а также применение на занятиях физической культуры интерактивные 

технологии (дискуссии, беседы) и др. 

Технология здоровьесберегающего обучения направлена на формирование здоровьесберегающей 

ответственности студентов вуза, актуализацию мотивов познавательной деятельности, способствует развитию 

мышления студента. Эффективность обучения повышается не за счет увеличения объема информации, а благодаря 

глубине ее усвоения. При помощи технологии здоровьесберегающего обучения стимулируется принятие 

студентами мотивационно оправданных решений оздоровительных действий. На занятиях физической культурой 

используются формы и методы, стимулирующие формирование опыта в укреплении и сохранении здоровья.  

Технология оценивания достижений обучающихся (диагностика) один из способов обеспечения 

(текущего и итогового) контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Научно-обоснованная, целенаправленная система сбора, обработки и анализа информации о качественных 

и (или) количественных параметрах изучаемой характеристики личности на основе разработанных критериев и 

показателей. В воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные методы оценки – 

анкетирование, тестирование, опрос, оценка знаний, умений и навыков, ранжирование, наблюдение,  контрольные 

испытания (упражнения), анализ, карточки-задания, оценка правильности и исправления ошибок и др. 
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ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
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Рыскалиев Миржан 

студент,  Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова,  

 

Одной из причин, которая может влиять на безопасность движения, являются дорожные условия. К 

дорожным условиям стоит отнести климатические условия, состояние полотна  дороги и условия видимости, 

которые могут быть связаны с ландшафтом местности и другими  факторами.        Безопасность движения 

водителя при неблагоприятных  климатических условиях обеспечивается, прежде всего, вниманием и 

аккуратностью водителей. Не стоит развивать слишком большую скорость в условиях дождя, гололеда или 

снегопада - это может привести к аварийной ситуации. При движении вне населенного пункта необходимо 

включать ближний свет, что позволит водителям встречных машин видеть ваше транспортное средство. При  

неблагоприятных дорожных условиях безопасность движения также обеспечивается мастерством водителя, но 

не стоит быть слишком самоуверенным, так как это также может привести к аварийной ситуации. 
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 Конструирование земляного полотна должно осуществляться с соблюдением требований к прочности и 

устойчивости земляного полотна и дорожной одежды при воздействии транспортной нагрузки и природных 

факторов. 

           При проектировании земляного полотна следует комплексно учитывать ряд факторов, оказывающих 

влияние на его работу в течение срока службы автомобильной дороги: 

     - расположение земляного полотна относительно поверхности земли и величину рабочей отметки;  

     - категорию дороги; 

     - тип дорожной одежды; 

     - гидрологические и гидрогеологические особенности  придорожной полосы;  

     - инженерно-геологические характеристики грунтов, используемых в земляном полотне;  

     - технологические особенности производства работ по возведению земляного  полотна; 

     - климатические условия района строительства;  

     - опыт эксплуатации дорог в данном регионе. 

Проектные решения по земляному полотну должны учитывать тенденции изменения воздействия 

указанных факторов во времени в результате развития процессов природного или техногенного характера. 

Состояние полотна дороги также оказывает огромное влияние на безопасность движения. Дорога с 

обилием выбоин и ям также может привести к аварийным ситуациям. В небольших городах дорожные службы 

устанавливают «лежачие полицейские», которые делаются по принципу «чем выше, тем лучше», что также 

приводит к поломкам автомобиля. Плохая видимость является одним из важнейших условий, которое влияет на 

безопасность движения на дорогах. Дорожные службы обязаны устанавливать дорожные знаки и светофоры 

таким образом, чтобы они были хорошо видны водителям. К тому же, существует целый ряд предупреждающих 

знаков, которые информируют водителя о тяжелых дорожных условиях. Дорожные службы должны следить не 

только за состоянием дорожного полотна, но и за состоянием обочин. Деревья и другие зеленые насаждения не 

должны мешать обзору водителей, также на обочинах должны быть оборудованы места для остановки 

автомобилей. В случае обильных снегопадов на обочинах должны быть выставлены специальные знаки, 

указывающие габариты дороги, а дорожное покрытие обочины после обильных дождей или снеготаяния должны 

быть укреплены. Многие автомобилисты мечтают о том, чтобы все дороги были идеально ровными, но 

ландшафтные условия заставляют дорожных строителей изменять профиль дороги. Крутые повороты, подъемы и 

другие дорожные условия также существенно влияют на безопасность дорожного движения. В настоящее время 

существует множество методик оценки безопасности дорожного движения, исходя из существующих дорожных 

условий. Благодаря данным методикам разработчики дороги могут оценить плотность движение, необходимость 

ремонта дорожного покрытия, условия видимости, определить необходимость установки знаков дорожного 

движения и светофоров, а также установить очаги возможных ДТП. 

На условия и безопасность движения в районах проложения дорог большое влияние оказывает 

разнообразие природных условий. Особенности климата и рельефа этих районов отражаются на транспортных 

качествах дорог и условиях работы автомобильного транспорта и различной эффективности отдельных 

проводимых мероприятий по повышению безопасности движения. Характерный пример этого — разметка 

проезжей части, которая возможна лишь в короткий летний период на дорогах Кольского полуострова, где 

снеговой покров лежит 220 и более дней в году, и эффективна практически круглый год на побережье Черного 
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моря, где длительность снегового покрова не превышает 3 недели. 

В районах искусственного орошения в Средней Азии многие дороги обсажены деревьями и проходят 

вдоль глубоких ирригационных каналов. Большое количество происшествий вызывается, особенно на 

начальных

 
 

Рис. 1.1. Движение автомобиля по пыльной дороге: 
S — расстояние фактической видимости; L — длина облака пыли   

 

участках, съездами автомобилей в канавы или наездами на деревья. 

В песчаных пустынях поперечный профиль земляного полотна, которому для незаносимости песком 

придают очень пологие откосы, и прилегающая песчаная поверхность придорожной полосы делают съезд 

автомобиля с земляного полотна относительно безопасным. 

Опасность при движении с высокими скоростями создают отдельные языки отложений песка, 

образующиеся на проезжей части при переносе песка ветром. Сказываются тяжелые условия труда водителей, 

поскольку металлические части кабин нагреваются до 60—70 °С.  

В горных местностях характерно проложение дорог вдоль речных долин. Дорожные условия 

осложняются по мере углубления в горы и приближения к перевалу в долину реки на другой стороне хребта. В 

связи с высокой стоимостью и трудностью строительства расчетные скорости на горных дорогах ниже, а 

условия движения более трудны, чем на дорогах в равнинной или холмистой местности.  

На предгорных участках условия движения аналогичны условиям на дорогах холмистых районов. На 

начальном участке речная долина имеет уклон, существенно меньший предельного для автомобильной дороги, 

которую располагают на склонах выше уровня воды при паводке на полке или в полу насыпи -полу выемке. 

Съезд с дороги представляет большую опасность и имеет тяжелые последствия. При малых 

продольных уклонах дорога имеет много кривых в плане с ограниченной видимостью, обусловленной 

необходимостью вписывания в склоны долины. 

По мере приближения дороги к перевалу условия движения осложняются. Долина сужается, склоны ее 

становятся более крутыми. Трасса становится извилистой, а радиусы кривых уменьшаются. Видимость на 

кривых, огибающих выступы рельефа, ограничивается.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

          Адамның шындық болмысты танып білуі ой арқылы жүзеге асса, тіл – ойдың бейнелеу нәтижесін бекітудің 

құралы ретінде қызмет етеді. Қандай тіл болмасын өзінің тілдік құрылымы мен тілдік үлгілері жағынан 

ерекшеленгенімен, шындық болмысты түсінуде ортақ танымдық дүниелерден тұрады. Сонда таным мен түсінік тіл 

арқылы емес, ми, ойлау арқылы жүзеге асады. Яғни ғалам бейнесі дегеніміз – концептуалды (логикалық) және 

тілдік үлгілер формасымен берілетін санамен тікелей байланысты дүние туралы білімдер жиынтығы. Кез келген 

халықтың ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілінде көрініс табады. Себебі адам санасының танымдық 

қатпарларындағы архетиптер кез келген ұғымның қалыптасуына қатысып, таным үдерісіне әсер етеді. Қазіргі тіл 

білімінде осы бағыттағы зерттеулер кешенді сипатта антропоцентристік және когнитивтік лингвистиканың 

«ғаламның тілдік бейнесі» теориясының негізінде жүргізілуде. Себебі тілді зерттеудің танымдық парадигмасы 
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«дүниені тіл әлемінде тану» қағидасына сай бағытта жүргізілуі тіл біліміндегі өзекті мәселелердің бірі болып 

табылады Осымен байланысты дискурс теориясының да басты мәселелерінің бірі  – адамның білімін жүйелеу. 

Адамның барлық танымдық әрекетіне дүниені тануға бағытталған бір дамушы үрдіс ретінде қарау керек, себебі 

бұл әрекеттер нысанның ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратудан басталады. Бұл әрекеттердің нәтижесінде 

концепт қалыптасады. Концептіні анықтау үшін дүниенің кейбір ерекшеліктері мен заттық құндылықтары, 

олардың объектілерімен қатынасы, олардың қызметі мен оларға берілген ұжымдық сананың сипаты әрі бағасы 

айқындалуы қажет [1,35]..  

ХХ ғасырдың 80-жылдары концепт ұғымы жаңа мазмұнға ие болды. Ол адам санасындағы психикалық 

және ментальды ресурстардың бірлігін таныту қызметін атқарады және адамның білімі мен тәжірибесін 

айқындайтын ақпараттық құрылымды танытады. Демек, концепт – бұл адам психикасында бейнеленген барлық 

дүние бейнесінің, ой тілінің, концептуалдық жүйенің, ментальды лексиконның мазмұндық бірлігі. Концептілер 

бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір-бірінен туындап отырады. Әр қоғамның даму кезеңдерге сәйкес тіл мен 

мәдениет иелерінің абстрактілі концептілерді танып түсінуінде өзгерістер болғанымен, негізгі мәдени, 

дүниетанымдық мәні өзгеріссіз ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырады» [2,35]. Концепт санада белгілі бір концептілік 

жүйе арқылы қалыптасады. Концептілік жүйе иерархиялы (сатылы) құрылымнан тұрады: 1) дүниенің қасиеті, 

белгілері (сенсорлы перцептивті қабылдау); 2) когнитивтік модель (ассоциация, бейне, символ,этикет, эталон, 

стереотип формаға ие болуы); 3) концепт типтері (фрейм, сценарий, скрипт, схема, ойсурет формасына салынуы); 

4) дүниенің тілдік бейнесі (метафора, фразеологизм, сөз, сөйлем, поэтикалық мән)» [2,10]. М.Т.Куштаева, Б. 

Ақбердиева, Ш. Елемесова, Н. Аитова, Қ. Қаирбаева, Ф. Қожахметова, Г. Имашева, Ж. Саткенова, З. Абдуллина, А. 

Байғұтова, Ж. Абдрахманованың, т.б. зерттеулерінде тіл арқылы сақталып, берілетін ұлттық, мәдени, 

дүниетанымдық қордың концептілік жүйесі жан-жақты қарастырылған. Жоғарыда аталған зерттеулерде әрбір 

концептілерді бірыңғай топтастырғанда, осы концептілердің өзара байланысына тән, ерекше ұлттық дүниеге 

көзқарасы мен бағасы, бағалау көзі анықталады. С.Жүнісов шығармаларының негізгі концептілік жүйесін 

«кеңістік», «уақыт», «заман», «дала», «жалғыздық», «достық», «қасірет», «тартыс» деп дискурстық тұрғыда 

анықтауға болады. Бұлар автордың «танымдық бейнесін» сомдайтын жеке мағыналардың жиынтығы.  

        Тiлдiк деректердi дискурстық тұрғыдан қарастыруда сол тiлде сөйлеушi халықтың әр кезеңдегi тарихи -

әлеуметтiк тәжiрибесiне негiзделiп‚ мәдени-танымдық деңгейiне сай қалыптасқан вербалды-ассоциативтi 

категория ретiнде қарауға болады. «Тiл мен ұлт бiртұтас» бұл қағида ежелгi мәдениет көрiнiстерi‚ әртүрлi салт-

дәстүрлердiң тiл арқылы сақталып жетуi ұлтты тұтастырушы‚ жалғастырушы қызметiмен дәлелденiп анықталады.  

  Тіл мен таным, тіл мен ұлт байланысы тіл білімінің қазіргі дискурс теориясында ерекше мәнге ие. Осымен 

байланысты лингвистикалық реконструкция мәдени реконструкциямен сабақтасады. Ежелгi дәуiр адамдарының 

әртүрлi әлеуметтiк - тарихи кезеңдердегi өкiлдердiң айналадағы алуан түрлi сыры туралы мифтiк бағам -пайымын‚ 

наным-сенiмiн көрсететiн тiл деректерi‚ кейбiр көне этномәдени сөз қолданыстары бүгiнгi заманға халқымыздың 

бай ауыз әдебиетi‚ ескiлiктерi‚ көркем әдебиет мәтiндерiндегi ұлттық-мәдени компоненттерi т.б. шығармашылық 

көздерi арқылы келiп жеттi [3,75].  Қазақ тілі онимдерінің генизисіне, қалыптасуы мен дамуына қазақ халқының 

этномәдени өмірі шешуші мәнде әсер етеді. Халақтың этномәдени тарихи фактілерінің тұтас бір жиынтығы қазақ 

онимдерінің түрлі тақыптық топтарының пайда болуы мен қызмет атқаруының негізі мен себебі болып табылады. 

Этностың материалдық және рухани өмірі қазақ тілінің этностық болмысымен озара байланысты, этностық 

тұрғыдан өзіндік таңбаға ие болған онимиялық бірліктер өзіндік бейнеге ие болды» [3,77].  

Сондықтан көне тiлдiк деректер халқымыздың ұзақ этномәдени даму жолын‚ материалдық және рухани 

құндылықтарын‚ түп-тамырын неғұрлым тереңiрек танудың бiр құралы‚ маңызды таным тетiгi ретiнде зерттеледi. 

Бұл атаулар – тілдік қазынаның сүбелі саласының бірі және бүгінде жалпыхалықтық қолданыста жоқ кейбір 

байырғы сөздер мен сөз тіркестерінің мағына-мәнін танытатын мәдени әрі тарихи ақпараттар көзі.  Бірақ этностың 

көне дәуіріндегі тарихынан, мәдени өмірінен хабардар ететін этнографизмдер – тілімізде мағынасы ұмыт болған 

немесе сөздер мен сөз тіркестері олардың сырын ашуды, танытуды қажет етеді. Осы орайда қазақтың қара сөзін 

бағзы мәдениеттің жетегінде тіл арқылы анықтап, келер ұрпақтың санасына зор мақтанышпен жеткізу – ана 

тіліміздің бай ырысын танытудың бір жолы.  К.Қ.Садирова: «Дискурсты когнитивті аспектіде тану мақсатында сөз 

қозғау сол ілімнің түсінігі – концепт ұғымымен тікелей байланысты туындайды. ...  ... бірақ өкінішке орай, ол 

әрекетті не үдерісті тікелей көзбе-көз қарап бақылау мүмкін емес. Соған сәйкес ғылыми зерттеулерде ол тілдегі 

белгілі-бір концептілік деңгейге не символдық дәрежеге көтерілген сөздер мен сөз тіркестері не сөйлемдерден 

көрінеді дейді де, соған орай талдау жасайды, - деп көрсетеді [4,59].     

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ғана емес, таным мен ойлаудың да құралы болатын тілдің көмегімен 

ой-санадағы ақиқат шындық болмыс, әлем, дүние, ғалам туралы білімдер жиынтығы бекиді, материалдық тұрпат 

алады. Сондықтан да тілдік көркем бейнелердің әрқайсысын тіл иесінің образды ойлауының,  күллі ғаламды, 

ақиқат шындық болмысты тұтастай және мүшелей тануының өзіндік ерекшеліктері, сондай-ақ қоршаған ортасын 

игеру барысында жинақтаған өмірлік тәжірибелерінің нәтиже-қорытындылары, әлем жайлы, сол әлемдегі өзі және 

өзгелер жайлы білімі бекіген ғалам бейнесінің тілдік фрагменттері, тілдік моделдері деуге болады.  

         Кең мағынада концепт – жалпы әлем туралы білім жүйесінің (әлемнің концептуалды бейнесінің) бір бөлшегі, 

үзіндісі, яғни индивидтің объективті шындық туралы өз танымындағы тірек ұ ғымдары, білетіні, ойлайтыны, 

елестететіні. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫ 

КОРРЕКЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДА АРТ-ТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

 

Жалгасбаева Н.О. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бүгiнгi таңда жалпы бiлiм беретiн орта мектеп жаңа қоғам мектебi, болашақ мектебi, яғни саналы халықтық 

мәдениетке бағытталған, баланың жеке басының дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, 

бәсекеге қабiлеттi, елдiң ертеңi болатын жас ұрпақты өсiрiп, дамытатын мектеп болуы тиiс. 

Қазақстан Республикасының Бiлiм туралы заңында: «Бiлiм беру жүйесiнiң басты мiндеттерiне: бiлiм 

бағдарламаларын меңгеру үшiн жағдайлар жасау және жеке адамның шығармашылық, рухани және дене 

мүмкiндiктерiн дамыту, адамгершiлiк пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, жеке басының 

дамуы үшiн жағдай жасау арқылы парасатты байыту» деп атап көрсеткен. Осыған байланысты қоғам алдына 

оқушының жеке басын үйлесiмдi дамытуға бағыттайтын мiндеттер қойылып отыр. Отанымыздың әрбiр болашақ 

азаматын жан жақты тәрбиелеп, бiлiм беру арқылы дамыту ең жауапты iс. 

Жоғарыда атап көрсетілген қоғамымыздың алдына қойып отырған мақсатын орындауда көптеген 

қиыншылықтар туындайды. Соның ішінде, ең өзектісі - жалпы білім беретін орта мектеп бағдарламасын үйрене 

алмаушылар, үлгерімі төмен балалар. Жалпы орта бiлiм беретiн мектепте үлгерiмi төмен балалар тобының елу 

пайызы психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалар болып келеді. Сондықтан осы категориядағы балаларды  

оқытудың ерте кезеңінде олардың психофизикалық ерекшеліктерін өзіндік анықтау мен диагностикалау және әрі 

қарай түзету жұмыстарын жүргізу арқылы бұл балаларды ортаға бейімдеу басты міндет болып табылады.  

Психикалық дамуы тежелген балалар дегеніміз - оқу бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін 

үлгермеуші балалар. Мұндай балалар білімі мен дағдыларына, тұлғалық жетімділігіне мінез-құлқына байланысты 

мектепте оқуды бастауға дайын емес. Олар оқуда көп қиыншылықтар көреді: мектепте орнатылған тәртіп 

нормаларын сақтау оларға аса қиын. Оқудағы қиыншылықтар олардың жүйке жүйесінің әлсіреуінен тереңдей 

түседі –жүйкесі тозып, соның салдарынан олар тез шаршайды, жұмысқа қабілеті төмендейді, бастаған жұмысын 

аяқтамайды.Бұл балалардың оқу үлгерімі ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл балалардың оқуға үлгермеушілігі 1-

сыныптан бастап көріне бастайды. Бірақ анық белгілері 2-3 сыныпта белгілі болады. Психикалық дамуы тежелген 

балалардың тiл байлығы әдеттегi балаларға қарағанда 20-30% төмен деңгейде. 

Қазіргі уақытта балалардың ПДТ жан – жақты клиникалық, психологиялық және педагогикалық бағыттарда 

зерттелген, оның клиникалық белгілері анықталған. 

Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар категориясын 50-шы жылдардың аяғынан бастап зерттеу кеңінен 

қолға алына бастады. Қазіргі уақытта балалардың ПДТ –і жан–жақты клиникалық, психологиялық және 

педагогикалық бағыттарда зерттелген, оның клиникалық белгілері анықталған. Психикалық дамудың тежелуін 

зерттеумен айналысқан ғалымдар: М.С.Певзнер, Т.А.Власова, К.С.Лебединская, В.В.Ковалев, П.Е.Сухарева, 

В.И.Лубовский т.б бала даму ерекшеліктеріне қарай өз пікірлерін ұсынды. Соның ішінде дефектолог ғалымдар: 

Т.А. Власова, В.И.Лубовский, У.В. Ульенкова педагогика ғылымының осы саласының дамуына және мектепке 

дейінгі мен бастауыш мектеп жасындағы песихикалық дамуы тежелген балалардың жалпы ерекшеліктерін 

анықтауда зор үлестерін қосты.  

Өзгерістердің дәрежесіне сай, баланың жасын ескере отырып, оларды әлеуметтік бейімдеу, тәрбиелеу, 

оқыту және түзету жолдарын айқындайды. Нәтижелі арнайы әдістерді қолдану осы балаларға арналған арнайы 

балалар бақшалары мен мектептерде, мектеп – интернаттарда немесе жалпы мектептердің арнайы түзету 

сыныптарында дұрыс жолға қойылған. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2002 жылы 11 шілдеде «Мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтары мен оларды 

әлеуметтік қамсыздандыру туралы» заң қабылданды. Бұл заңда «Барлық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу 

мен оқытудың ерекше түрін ескере отырып, оларды арнайы мекемелерге орналастыру және жағдай жасау, білім 

алуына мүмкіндіктер туғызу» біздің басты міндетіміз деп анық атап көрсетті. Осы міндеттерді жүзеге асыру 

мақсатында ПДТ балаларға арналған инклюзивті білім беру жүйесі мен арнайы түзету сыныптары ашылды. Бұл 

орталықтарда балалармен жеке және фронтальды жұмыстар жүргізу арқылы олардың танымдық қабілеттерін 

дамытуға болады. 

Жоғарыда көрсетілген Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2002 жылы 11 шілдедегі «Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың құқықтары мен оларды әлеуметтік қамсыздандыру туралы» заңына сай қазіргі өркениетті 
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заманымызда қоғамдағы алға қойылып отырған ең өзекті міндеттердің бірі – арнайы білім беру жүйесіндегі 

жетістіктерді дамыта отырып, оны жаңаша бағытта ұйымдастыру нәтижесінде жан – жақты жетілген тұлғаны 

қалыптастыру болып отыр. Сондықтан мектеп жасына дейінгі балалардың дербестігін және танымдық қабілеттерін 

дамытып, өмірдің жаңа жағдайларында пайдалана білуге үйретудің қажеттілігі туындайды. Сондықтан психикалық 

дамуы тежелген балалардың ойлау ерекшеліктерін дамыту – тиімді түзету жұмыстарын анықтау, коррекциялық 

дамыту жұмыстарында жаңа тиімді әдістемелер, бағдарламалар және психотерапиялар пайдаланылуда. 

Психотерапияның маңызды салаларының бірі қазіргі таңда арт-терапия болып табылады. Сондықтан, бұл терапия 

психотерапиялық әдістердің жаңа түрі болып табылады және қазіргі кезеңде қарқынды дамуда, үлкен жетістіктерге 

ие болуда. 

Қазіргі білім берудегі  гуманистік тәсіл психологтар мен педагогтардың баланың табиғатын зерттеуге жіті 

көңіл бөлуін талап етеді. 

Дамуында ауытқуы бар балалардың ішкі әлемі күрделі және алуан. Бұл балаларға қоршаған ортаның барлық 

алуан түрлілігін көруге, естуге, сезінуге, өзіндік "Мен" түсінігін танып-білуге, ашуға және ересектер әлеміне 

үйретуге, сол әлемде толыққанды өмір сүруге және өзара қарым -қатынасқа түсуге, денсаулығына қамқорлық жасай 

отырып өз-өзін дамытуға қалай көмектесуге болады? Бұл міндеттердің барлығының шешу құралы өнер болып 

табылады. Сондықтан психикалық дамуы тежелген балалармен түзеу жұмыстарын жүргізу жүйесінде арт-

терапияны пайдаланудың негізгі бағыттарын атап көрсетуге болады: 

 Психофизиологиялық, психосоматикалық бұзылуларды түзетумен байланысты;  

 Психотерапевтикалық, когнитивтік және эмоционалдық саласына әсер ертумен байланысты; 

 Психологиялық, катарсистикалық, реттеуші, коммуникативтік функцияларын орындайтын;  

 Әлеуметтік-педагогикалық, эстетикалық қажеттіліктерін дамытуға, баланың тәжірибелік көркем қызметі 

мен шығармашылық мүмкіндіктерін жандандырумен жалпы және көркем-эстетикалық ой-өрісін 

кеңейтуге байланысты. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жұмыс жасау процесінде арт-терапияны практикалық қолдану 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеумен көрініс табады - әрбір баланы табысты оқыту мен дамытуға ықпал 

ететін әлеуметтік-психологиялық жағдай жүйесін құруға бағытталған қызмет.  

Арт-терапия әдіс-тәсілдерін таңдау анықталады: 

- жас және жеке ерекшеліктеріне және мүмкіндіктеріне;  

- олардың мүдделері мен бейімділігі; 

- дамуындағы ауытқу дәрежесі мен ерекшеліктері;  

- түзету мақсаттары мен міндеттеріне; 

- әрбір өнер түрлерінің әсер ету ерекшелігіне;  

- көркемөнер қызметін ұйымдастыру нысандарымен;  

- ақпарат көлемі мен сапасы; 

- арт-терапевт немесе педагогтың шеберлігі, арнайы педагогикалық технологиялар және көркемөнердің  

дамыту технологияларын меңгеру деңгейімен. 

Арт-терапия әр түрлі өнер құралдарын дербес сондай-ақ, педагогикалық, дәрі-дәрмекпен және басқа да 

құралдармен ұштастыра отырып адамға әсер етуші бағыт ретінде қолданылады. 

Арт-терапия - бұл өнер мүмкіндіктерін жеке тұлғаның эмоционалдық және зияткерлік дамуында оң 

өзгерістерге қол жеткізу үшін пайдаланатын психологиялық жұмыстың ең қызықты және шығармашылық әдісі.  

Арт-терапияның психикалық дамуы тежелген балаларға және жалпы балалар үшін түзету жұмыстарында 

қолдану маңыздылығы мәселесі бойынша көптеген әдебиет көздері бар. Бірақ өкінішке орай, бұл мәселе осы 

әдістерді балалармен жұмыс жасауда қолдану үшін жеткілікті зерттелмеген және ғылыми негізделмеген. Бұл 

айтып отырғанымыз, арт-терапия және арт-педагогиканың технологиялық және әдістемелік тәсілдердерінің 

ерекшеліктері мен айырмашылықтарының  нақты еместігін айтуға болады. Алайда, психикалық дамуы тежелген 

балалармен түзету жұмыстары бойынша арт-терапия әдістерін енгізу қажеттілігі дәлелденген және еш күмән 

тудырмайды. 
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КОЛЛЕДЖДІҢ  БІЛІМ БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ МАҢЫЗДЫ 

САПАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ -ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

Каумбаева Жанылсын Оразаевна 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

     

    Елімізде білім жүйесін дамыту талаптарына сай болашақ мамандарға терең білім және тәрбие беру, оларды жан–

жақты дамыту бүгінгі күннің басты мәселесі болғандықтан қоғамның  педагог мамандарға қоятын талаптары 

қазіргі таңда күрделене түсуде.  Жаңа қоғам мұғалімі – ол рухани адамгершілігі жоғары, азаматтық жауапкершілігі 

мол, белсенді, жасампаз, жан-жақты білімді, кәсіби құзыретті, өз теориялық білімін практикада әр түрлі 

педагогикалық технологиялармен жүзеге асыра алатын өз кәсібінің шебері бола білуі қажет.  

         Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастары мен бәсекелестіктің өсуіне байланысты болып жатқан әр 

түрлі өзгерістер білім беру жүйесіне қойылатын талаптарды өзгертеді. Біздің мемлекетіміздің дамуының негізгі 

бағыттары «Қазақстан – 2030» стратегиясы мазмұнында жан-жақты сипатталған. Стратегия бағыттарының жүзеге 

асуы үшін білімді, дені сау, адами қасиеттері жоғары мамандар қажеттігі бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. 

     Елбасы Н.А.Назарбаев осы бағыттарды жүзеге асыру барысында «Қазақстанның артықшылығы — халық 

сапасы, адам ресурстары… Біз өзіміздегі баға жетпес капиталды дамытып және сол дамуға жаңа да, өркениеттік 

жағдайлар туғызуымыз қажет», – деп баса атап көрсеткен болатын. Қазіргі таңда білім беру мәселелері жалпы 

әлемдік қоғамдастықтың өзекті мәселелердің бірі болуы өркениет дамуының білім беру сапасымен бірден -бір 

байланысты. ҚР «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасында білім беруді жетілдіру мен оқыту процесіне жаңа 

акпараттық технологияларын енгізу арқылы сапалы кәсіби мамандарды даярлауды қамтамасыз ету мәселесі 

қарастырылған. [1, 48-б.]. 

    Қазіргі жағдайда техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің дамуында уақыт талабына сай жоғары білікті 

маман даярлайтын оқыту әдістерін зерттеу, болашақ кәсіп иелерін тәрбиелеу басты мәселердің бірі болып отыр. 

Болашақ мамандарға қойылатын мақсат-міндеттердің күннен-күнге өсуі колледждегі оқу процесінің тиімділігін 

арттыру үшін үлкен ізденіс пен шығармашылық қалыптасу жолын талап етеді. Сондықтан да, студенттердің 

техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне бейімделу процесіндегі қиындықтарға көп көңіл бөлу, оған 

мейлінше үлкен мән беру студенттің маман ретінде қалыптасуына, дамуына, болашақ іс -әрекетінің тиімділігіне 

ықпал етеді. Сол үшін кәсіби бейімделу процесінің жалпы және нақты сұрақтарын шешу ғылыми дәлелдеуді қажет 

етеді. Осы ғылыми дәлелдеу кезінде кәсіби бейімделу процесінде тұлғаның кәсіби мәнді құндылықты бағдарларын 

зерттеу қажеттілігі туындайды. 

     Адам өмірінде кәсіп таңдау, мамандықты меңгеру, кәсіпке бейімделу мәселесі үлкен орын алады. Кәс іпке 

бейімделу мәселесін Т.Н. Вершинина, И.К. Кряжева, М.П. Будякова, А.А. Русалинова, Л.М. Митина жөне т.б. 

көптеген ғалымдар қарастырған. Олардың айтуынша, кәсіби бейімделуге дайындық, яғни оқу процесі кезінде 

кәсіпті меңгеру кезеңі мен жас маманның жұмыс ортасына қосылуы, өндірістік практика кезіндегі іс-әрекеті негіз 

болады. Студент кәсібін меңгеру, кәсіби қалыптасуы кезінде өмірлік, кәсіби жоспарлары өзгереді, жетекші іс -

әрекеттері ауысады, тұлға құрылымының қайта құрылу процесі жүреді. Т.А. Кухарева, И. Калайкова, Ю.А. 

Александровский, М. И. Дьяченко және П.А. Кандыбович еңбектері колледжде кәсіби бейімделу себептері мен 

қиындықтарын зерттеуде мәнді орын алады. 

Кәсіптік бейімделу сатысында қоғамның педагогикалық ұжымның және іс-әрекеттің жоғарылап кеткен талаптары 

түлғаның жоғары оқу орнында қалыптасқан кәсіптік сипаттамалары мен білімдерімен және іскерліктерімен 

қайшылыққа түседі. Кәсіптік бірлестікке бейімделе отырып маман тиісті тәжірибелерді өз бойына сіңіреді. Өзі 

үшін маңызды ортаның талаптарын қанағаттандыруға тырысады. [2, 25-27-б.]. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Жолдауында «Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере 

отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек және баршаға тегін кәсіптік-

техникалық білім беру жобысын жүзеге асыруды жалғастыру қажет» [3,  2б] деп заманауи білім беру жүйесінің, 

кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары, бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керектігін, барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да 

зор көңіл бөлу қажет екеніне назар аударды. Бұл міндетті орындауда  білім беру жүйесіндегі білім, білік, дағды 

жиынтығын толық меңгерген, қоғам өміріне белсене араласатын, шығармашылықпен ойлайтын, өзін -өзі көрсете 

алатын, өздігінен ақпаратты іздеп, талдайтын және оны дамытуға қабілетті, кәсіби сапалы жеке тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған жаңа білім парадигмасын жүзеге асырудың орасан зор маңызы бар. 

          Болашақ маман  білім, іскерлік, дағды қасиеттерін үйрене отырып қазіргі заман талабына сай 

«құзыреттілік» қасиетті де игеруі тиіс. Біз жасайтын бітіруші түлек моделі де болашақ маманның 

құзыреттілігімен сипатталады. Яғни, терең білім, іскерлік, дағды кәсіптің кез келген саласында мамандарды 

кәсіби даярлаудың ең қажетті бөліктері болып есептеледі. [4,  155б] 

    Білім беру жүйесінде кәсіби маңызды сапаға ғалымдар әртүрлі анықтамалар берген. Солардың бірі «Кәсіби 

маңызды сапа - кәсіптік оқыту мен кәсіптік қызметті жүзеге асырудың табыстылығын қамтамасыз ететін адамның 

жеке ерекшеліктері», «Кәсіби маңызды сапа - индивидтің әлеуметтік-психологиялық, психофизиологиялық және 

антропометриялық қасиеттерінің жиынтығы, оның кәсіби қалыптасуы мен қызметінің табыстылығының жоғары 

ықтималдығын қамтамасыз етеді», [5, 14б] «Кәсіби маңызды сапа -  маманның тұлғасына, мамандықтың 
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жалпыланған психологиялық талаптарын көрсететін  тұтас құрылымды құрайды.» [6, 35б] «Кәсіби маңызды сапа - 

осы мамандықты табысты меңгеру үшін қажетті адамның психикалық, психофизиологиялық қасиеттерінің 

жиынтығы», «Кәсіби маңызды қасиеттер-кәсіби болу үшін қажетті және жеткілікті адамның рухани, психикалық 

және физикалық қасиеттерінің жиынтығы, яғни белгілі бір мамандықты табысты оқыту, тиімді жұмыс және 

мансап», «Кәсіби маңызды сапа - тұлғаның жеке динамикалық қасиеттері, жеке психикалық және психомоторлық 

қасиеттері (тиісті үдерістердің даму деңгейімен айқындалған), сондай-ақ белгілі бір мамандық жағынан адамға 

қойылатын талаптарға сәйкес келетін және осы мамандықты табысты меңгеруге ықпал ететін физикалық 

қасиеттері..». [7,  3-4б] 

    Кәсіп ,мамандық деген ұғымдардың өзі – адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық 

немесе рухани өндірісте алған білімі мен өмірлік дағды жиынтығы. Әрбір мамандық белгілі бір кәсіптік маңызды 

қасиеттерге, біліктілік деңгейіне, міндеттерді таңдауға, ой-өрісіне, өзін-өзі сенімділікке, маманға және 

басқаларына әсер етеді. 
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PERFECT SOUL OR PERFECT MAN IN SUFISM AND SUFI LITERATURE 

 

Myrzakulov Bauyrzhan Talgatovich 

Master`s degree of Kazakh National university named after al-Farabi 

 

Human goodness and perfection can be achieved only in terms of God on the one hand and those who have already 

achieved it on the other, and these are the Prophets. This achievement is to actualize the divine image inherent in the soul, 

and this depends upon putting the shahadah into practice [1]. 

Man has two souls according to the precursor systems like Gnosticism and Neo -Platonism and also according to 

Sufism – one is rational and the other is animal called nafs. The rational soul is considered the true self of the man, which is 

different from the body. It is not in the body, but affects the body with its illuminative attribute. About Ruh (the self of 

man) Junaid says: – Only God knows its [ruh’s] essence and nature. Nothing more can be said about it than that it is an 

existence [2]. Abu Saidal-Kharaz says, – Ruh is created and due to it the body gets existence and life. Intelligence and 

reason are associated with it [3]. 

The nafs is associated with material life and carnal desires. The rational soul in its essence is potentially good and 

pure, and, therefore, can succeed in killing the animal soul, nafs and join its original source, which is God. Ruh is restless 

because of its separation from its source and seeks union with it (God). The precondition for human perfection is to 

recognize one‘s own imperfection and to remember the perfection of the one Reality. But in order to remember the Rea l in 

Its fullness, seekers must forget the unreal, which is the western face (as we know the sun rises in the east and sets in the  

west and west is dark and unclear face) of their own selves and the world. The basic insight here is that awareness is the 

fundamental reality of human nature, and its content determines who we are. As Rumi puts it,  

You are your thought, brother,  

The rest of you is bones and fiber. 

If you think of roses, you are a rose garden,  

If you think of thorns, you‘re fuel for furnace [4]. 

In order to learn how to see God in oneself and things, one has to learn how to be aware of God constantly. One has 

to see the shining light of the risen sun in a landscape that others perceive as shrouded in midnight. All the practices of 

Islam and Sufism are focused on one goal – allowing people to open up their eyes and see. Numerous Koranic verses and 

Prophetic sayings speak of this goal with a great variety of images and expressions. One of the most succinct of these and 

one that has often been taken by Sufi teachers as the definition of the path to God is tazkiyat an -nafs, which means – 

purification of the soul. The verse is this: – By the soul and that which shaped it, and inspired it to its depravity and its god -

wariness. Prosperous is he who purifies it, and failed he who buries it [2].  
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The Sufis see the stages of physical life as the outward signs of the soul‘s blossoming and unfolding. Rumi is well 

known for his description of the soul‘s growth from a stage that is practically inanimate to on e that surpasses the angels. 

The fact that the soul ascends stage by stage explains why, even though – All are He, no one can truly be aware of 

this without achieving perfection. As long as people have not passed through the levels of moral and spiritual g rowth, they 

will remain ignorant of their own true nature. The journey towards perfection begins in – nonexistence with God. Once 

people hear the command Be and acknowledge God at the Covenant of Alast, they descend level by level until they enter 

into the womb, which is the point of creation furthest from the Origin. Then they begin their ascent to God, for all things 

return to Him, just as all things have come from Him. The two journeys – from God to the world and from the world to 

God – are often called the two – arcs of the Circle of Existence. In one sense the return to God is compulsory, since it 

represents the natural unfolding of the creative process, and no one has any choice in the matter. – To Him has submitted 

whose is in the Heavens and in the earth, willingly or unwillingly, and to Him they shall be returned [3]. But there is also a 

voluntary return that is the prerogative of human beings, since they alone, made upon God‘s form, have been given a 

sufficient share of the divine freedom to shape their own destinies. Rumi says: 

At every instant and from every side, resounds the call of Love:  

We are going to sky, who wants to come with us? 

We have gone to heaven; we have been the friends of the angels, 

And now we will go back there, for there is our country. 

We are higher than heaven, more noble than the angels: 

Why not go beyond them? Our goal is the Supreme Majesty. 

What has the fine pearl to do with the world of dust? 

Why have you come down here? Take your baggage back. 

What is this place? Luck is with us, to us is the sacrifice!..  

Like the birds of the sea, men come from the ocean - the ocean of the soul. 

Like the birds of the sea, men come from the ocean - the ocean of the soul.  

How could this bird, born from that sea, make his dwelling here? 

No, we are the pearls from the bosom of the sea, it is there that we dwell: 

Otherwise how could the wave succeed to the wave that comes from the soul?  

The wave named ‘Am I not your Lord’ has come; it has broken the vessel of the body; 

And when the vessel is broken, the vision comes back, and the union with Him [4].  

According to Islamic doctrine, Perfection is a synthesis of the qualities of Majesty and Beauty. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ҚОЛДАНЫСЫ  

Ақжігітова Аққибат Орақбайқызы, 

Игиликова Сымбат Игиликқызы 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Филология және әлем тілдері факультеті 

 

Ахмет Байтұрсынұлы жасаған терминдерінің басым көпшілігі тіл білімінде жалпыға бірдей білім беретін 

мектептен бастап, нағыз ғылыми кеңістікте де ортақ қолданыстағы терминдер болып табылады. Соның ішінде 

грамматикалық терминдерінің қолданысын саралайтын болсақ, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ ғылымына, қазақ 

ұлтына жасаған ерен еңбегіне тағы да көз жеткіземіз. Ғ. Қалиев айтқандай, «Термин – ғылым, техника, өндіріс, 

өнер саласындағы белгілі бір ұғымды атау үшін қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері» [1, 321-322  бб.] –  десек, 

А. Байтұрсынұлы қазақ тілінің пән сөздерін жасау арқылы қазақ тіл білімінің теориялық негізін қалағандығын 

айтамыз. А.Байтұрсынұлының еңбегін ғалымдарымыз ғылымда ғана емес, қоғамдық өмірде де өз кезінде 

революциялық әрекет болып табылатындығын айтып, бағалағандығынан үлкен мәнді астар байқауға болады. 

Ш.Ш. Сарыбаев, А.Қ. Мектепов, Ғ.Қ.Әнесов құрастырған библиографиялық көрсеткіш А. Байтұрсынұлы 

авторлығымен әр жылдары бірнеше рет басылып шыққан 48 кітаптың тек қазақ тілі және қазақ тілін оқып-

үйретудің әдістемесі жөніндегі мәселелерге арналғанын көрсетеді.  

Олардың ең көлемдісі деп танылатын «Тіл – құрал» оқулығының бірінші бөлімі «Дыбыс жүйесі мен 

түрлері» фонетика мәселесіне, екінші бөлімі «Сөз жүйесі мен түрлері» морфология мәселесіне, үшінші бөлімі 
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«Сөйлем жүйесі мен түрлері» синтаксис мәселелеріне арналған. Біз осы жұмысымызда екінші және үшінші 

бөлімдері, яғни грамматика саласы бойынша тіл біліміндегі жалпы қолданысын саралайтын боламыз.  

Ахмет Байтұрсынұлы өз сөзінде: ««Тіл – құрал » деген аты жат көрінсе, ішкі мазмұны да әуелгі кезде сондай 

жат көрінер, үйткені бұл қазақта болмаған жат зат. Халықта бұрын болмаған нәрсе жаңа шыққан кезінде жат 

көрініп, бірте-бірте бой үйренген соң жатырқау қалатын» [2, 13 б.] – дейді. А. Байтұрсынұлының сол кезде, бір 

ғасыр бұрын уақытта замандастарына қарата жазған бұл ойы қазіргі таңда жаңа мәнге ие болып отыр. Себебі, «Тіл 

– құрал» сол кезде жат көрінгенмен, кейінгі ұрпақ оны жатырқамайтынын, керісінше зерделеп қараған кісінің 

қажетіне молына жарайтын, ұлттың дамуы жолында септігі тиетінін дәлелдеп отыр. Оның осы еңбегі біз үшін 

көнелігімен құнды.  

Осы мақалада А. Байтұрсынұлының лингвистика саласындағы авторлық терминдері, олардың қазіргі қазақ 

тіл білімінде қолданылуы, қолданылу жиілігіне байланысты қарастырылады.  

Тіл біліміндегі айрықша грамматикалық категориялардың бірі – сөйлем түрлері. Қ. Есенов тіл білімінде 

сөйлемге 300-ге жуық анықтамалардың берілгендігін айтады. А. Байтұрсынұлының 1925 жылы шыққан «Тіл – 

құралы» қазақ тілінің сөйлем жүйесі мен түрлеріне арналады. Осы оқулықта А. Байтұрсынұлы: «сөйлем дегеніміз – 

сөздердің басын құрастырып, біреу айтқан ой. Сөйлемнің жаны – сөздердің басты мағыналы болып, құралуы»   [2, 

157 б.] – деп, сөйлем құрамындағы сөздердің өзара мағыналық жақтан үйлесуі, сөйлемнің түсінікті болуы сөз 

табиғатынан шыққан заңдылықтар негізінде, яғни сөйлем жүйесі негізінде жасалатындығын айтқан.  

Оқулықтың екінші бөлімінде қазақ тіліндегі сөйлем түрлері айтылуына, құрылымына қарай топталып, 

арнайы терминдік атаулармен айшықталып, анықтамалары берілген. Мысалы, «Не жайынан да болса болдыра, бар 

қыла сөйлеген сөйлем» болымды сөйлем, «Не жайынан да болса болдырмай, жоқ қыла сөйлеген сөйлем» 

болымсыз сөйлем, «Тұрлаусыз мүшелері бар сөйлем» толымды сөйлем, «Тұрлаулы мүшесінің біре уі немесе екеуі 

де жоқ сөйлем» толымсыз сөйлем, «Тұрлаулы мүшелері ғана бар сөйлем» жалаң сөйлем, «Тұрлаулы мүшелерінен 

басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлем» жайылма сөйлем деп, жай сөйлемдерді құрамына қарай топтайды [2, 

199-200 бб.].  

Байқап отырғанымыздай, болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, толымды сөйлем, толымсыз сөйлем, жалаң 

сөйлем, жайылма сөйлем түріндегі терминдердің барлығы ешбір өзгеріссіз әлі күнге дейін қолданылып келеді. 

Терминдік ұғымның анықтамасы да жинақы әрі қарапайым, ең бастысы, түсінікті берілген. Анықтамалардан 

байқағанымыз, құрамында оқушы үшін бейтаныс сөздер қыстырылмай, толымды сөйлем, толымсыз сөйлем, жалаң 

сөйлем, жайылма сөйлем анықтамаларын тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер арқылы түсіндірілген.  

А. Байтұрсынұлы еңбектері арқылы пәрменді қолданысқа түскен жай сөйлем түрлеріне қатысты пән 

сөздерінің қатары кейін профессор                           Қ.Жұбановтың сөйлемдері мағыналық топтарға жіктеу, оларға 

терминдік атау белгілеу барысындағы өзіндік ой-пікір, ұстанымнан туған термин атауларымен толықтырылды. 

Мысалы, Қ. Жұбанов сөйлемнің түрлі қырын зерттейтін саланы сөйлем жүйесі деумен қатар, синтаксис әрі қоспа 

түріндегі варианттарды да қолданған. Ғалым бастауышы мен баяндауышы да бар сөйлемді толық сөйлем десе, 

керісінше бастауыш пен баяндауыштың біреуі немесе екеуі де болмаса, ондай сөйлемдерді олқы деген терминмен 

атады. Бастауыш пен баяндауышқа  негізгі мүшелер деген ортақ атау қолданды, ал  тұрлаусыз мүшелерді атау 

үшін айқындауыштар деген термин пайдаланды. Алайда, бұл терминдер бүгінгі күнде қолданыста жоқ терминдер 

қатарына жатады.  

Күрделі сөзінің негізгі мағынасы – «іргелі, негізгі, маңызды»               [3, 398 б.]. Сонымен қатар, қиын, ауыр, 

қауіпті деген ауыспалы мағынасы бар. Ахмет Байтұрсынұлы күрделі сөзіне  алғаш рет терминдік ұғым жүктей 

отырып, күрделі бастауыш терминдік атауын қолданды. Қ. Жұбанов та аталған сөзді қолдана отырып, күрделі 

сөйлем түріндегі терминдік атауды ғылыми айналымға енгізді.  

Демек, Ахмет Байтұрсынұлы жасаған көптеген лингвистикалық пән атауларының тіл білімінде түпкілікті 

орнығып қалуына профессор                  Қ. Жұбанов өз үлесін қосты. Сонымен қатар, өзінен кейінгі авторлардың 

терминжасам бағытындағы ізденісіне жол ашты.  

Қазақ тіл білімінде жиі қолданылатын терминдердің бірі – құрмалас сөйлем. Бұл терминдік атаудың да 

авторы – Ахмет Байтұрсынұлы. Құрмалас сөйлемдерді бес топқа бөліп, оларды сыйыса құрмаласу, қиыса 

құрмаласу, қыстырынды сөйлем, орамды немесе өрнекті сөйлем деп атады. Сыйыса құрмаласу// сыйысулы 

құрмалас және қиыса құрмаласу// қиысулы құрмалас деген дублеттерімен кезек жұмсалған. Сыйысулы 

құрмаластың түрлері шұбалаң түр және ықшам түр терминдерімен аталды.  

Алайда сөйлем жүйесіне қатысты қолданылған бұл және бастауыш бағыныңқы сөйлем, анықтауыш 

бағыныңқы,  толықтауыш бағыныңқы, мезгіл пысықтауышының бағыныңқысы,  мекен пысықтауышының 

бағыныңқысы, сын пысықтауышының бағыныңқысы, себеп пысықтауышының бағыныңқысы, мақса т 

пысықтауышының бағыныңқысы,  ереуіл бағынығқы атаулары қолданыста жоқ терминдер санатында. Оның 

себебі, тіл білімінде қалыптасқан құрмалас сөйлемдердің түрлеріне қатысты ғылыми көзқарастың ерекшелігінде.  

Соған қарамастан, С.Қ. Әлісжановтың «Соңғы кезде Ахаңның «сыйыса құрмаласуын» басқа да синтаксистік 

құбылыстарды айқындау үшін қазіргі кезде зерттеушілеріміз ұтымды пайдаланып жүр» [4, 49 б.] деуіне қарағанда, 

бұл терминдердің алдағы уақытта қолданылу жиілігі жоғарылайтын терминдер қатарынан орын алуы әбден мүмкін 

деген болжам жасауға болады.  
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Тiл – қoғaмдық құбылыc рeтiндe aдaм әрeкeтiнiң бaрлық жaғын қaмтитын тaрихи кaтeгoрия. Aдaм 

әрeкeттeрi кeң көлeмдi, әр тaрaпты бoлғaндықтaн, тiл қaрым қaтынacтың, пiкiр aлыcyдың жәнe қoғaм мүшeлeрiнiң 

бiр бiрiмeн  түciнicyiнiң, oйымыздың тәжiрибeлiк көрiнiciнiң құрaлы рeтiн дe, өзiнiң құрылымы жaғынaн дa 

күрдeлi құбылыc бoлып тaбылaды. 

Бизнec тiлi дeгeнiмiз кәciби кoммyникaция тiлi жәнe қoғaмдaғы тiлдiк қaлыптacyдың көзi. Қaзaқcтaнның 

нaрықтық экoнoмикaғa өтyiнe бaйлaныcты қoғaмдaғы тiлдiк қaлыптacy дeп aтaлып жүр. Бұл мәceлe қaзiргi yaқыттa 

қoлғa aлынып зeрттeлiп жaтыр. Қaзaқ тiл бiлiмiнe тeрмин қaлыптacтырy ХХ ғacырдың бac кeзiнeн бacтaп қoлғa 

aлынғaнымeн, әлi күнгe дeйiн шeшiмiн тaппaғaн aca өзeктi күрдeлi мәceлe бoлып oтыр. Бұның бiр ceбeбi-қoғaм 

әрдaйым дaмy, өзгeрy үcтiндe. Нaқтырaқ aйтcaқ қaзaқ тiлiндe бизнec тeрминдeрi қaлыптacy кeзeңiн бacтaн кeшiрiп 

oтыр. Дeгeнмeн тeрминдeрдiң бacым бөлiгi қaзaқ тiлiндe ХVIII ғacырдaн бacтaп қoлдaныcқa eнгeн. Oлaрдың бacым 

бөлiгi, coның iшiндe кiрмe тeрминдeр қoлдaныcтaн шыққaн, бiрaқ тa қaзiргi тaңдa oлaрдың тiлгe қaйтa oрaлy үрдici 

бaйқaлyдa. 

Қaзiргi зaмaнғы лингвoмәдeни кeңicтiктeгi тiлдiң қaтынacы үйрeншiктi жaғдaйғa aйнaлды. Бiрiншi кeзeктe 

oл aрнaйы кoммyникaтивтiк мaқcaттaр үшiн пaйдaлaнaтын тұрмыc caлacының бaршaмызғa бeлгiлi «бизнec» дeгeн 

тeрминмeн aтaлaтын caлacындa кeң қoлдaнылyдa. Бұл тeрминдi нaқты дәлдiлiктi көздeмeй-aқ, «жeкe кaпитaлғa 

нeгiздeлe oтырып, пaйдa тaбy мaқcaтындa жүргiзiлeтiн экoнoмикaлық кәciпкeрлiк қызмeт» дeп тұжырымдayғa 

бoлaды. Нeмece: «өз нeмece зaeмдық қaрaжaт нeгiзiндe icкe acырылaтын, өз тәyeкeлiмeн жayaпкeршiлiгiнe aлынғaн, 

бacты мaқcaтты пaйдa тaбy жәнe өз iciн дaмытy бaғытындa экoнoмикaлық ic -әрeкeт» дeп қoрытyғa бoлaды. Ocы 

шeңбeр iшiндe жәнe coғaн бaйлaныcты қoлдaнылaтын кoммyникaция «кәciби кoммyникaция» («business 

communication») нeмece «icкeри әңгiмe» тiлдiң «бизнec тiлi», «icкeри әңгiмe тiлi», «icкeри әңгiмeдeгi oрыc тiлi», 

«дeлoвoй рyccкий язык», «english for business», «кәciби қaзaқ тiлi» дeп aтaлaтын eрeкшe түрлeрiмeн жүзeгea 

cырылaды. 

Бизнec тiлiнiң cипaты түciнiгiнe кeлeтiн бoлcaқ, мұндa бiржaқты пiкiрлeр жoқтың қacы, ceбeбi «бизнec» 

дeгeн ұғымның өзiнiң түciнiгi тым нaқты eмec. Тiптi бизнec тiлi дeгeн тiркec тeрмин бoлып тaбылмaйды дeгeн, бұл 

пyблициcтикaлық нeгiздeгi мeтaфoрa, oғaн ұқcac құрылымдaр мaхaббaт тiлi,би тiлi, тaбиғaт тiлi дeгeн дe пiкiрлeр 

aйтылып жүр [1, б. 18]. 

Aл бiздiң пiкiрiмiзшe «бизнec тiлi», «кәciби кoммyникaция тiлi» ұғымдaрының acтaрындa icкeри қaрым -

қaтынacтaрдaғы кoммyникaтивтiк мaқcaттaрды жүзeгe acырyғa мүмкiндiк бeрeтiн тiлдiк aмaлдaрдың 

фyнкциoнaлдық жинaғы мeн кoммyникaтивтiк құрылғылaрындa бiршaмa шындық бaр. Яғни, П. Мaмeт aтaп 

өткeндeй «бизнec тiлi экoнoмикaлық қызмeт caлacындaғы кoммyникaция құрaлы бoлa oтырып, мeтa тiл рeтiндe 

ocы қызмeттi cипaттaй aлaды. Oл бiрнeшe тiлдeрдeн тұрaтын бiрлiк, яғни  экoнoмикa мeн құқық бoйыншa 

бiлiмдeрiн қaмтитын: бaнк ici, жaрнaмa, қaржы, кeлiccөздeр, icкeри құжaттaр жәнe cayдa тiлi. Ayызшa жәнe 

жaзбaшa түрiндe бaр» [2, б. 54]. 

«Бизнec – aдaмдaрмeн тiлдece aлy өнeрi» (Дeйл Кaрнeги). Бұл XIX ғacырдa aйтылғaн oй қaзiргi өмiрдe 

күндeлiктi тәжiрибeдe өз дәлдiгiн дәлeлдeyдe. Кәciби cәттiлiк пeн кoммyникaтивтiк cәттiлiк өзaрa тығыз 

бaйлaныcты, ceбeбi кoммyникaтивтiк cәтciздiк cөйлeyшiнiң кoммyникaтивтiк ниeттeрiн тoлық нeмece мүлдeм 

oрындaй aлмay, кoммyникaтивтiк нoрмaлaрды дөрeкi түрдe бұзy cияқты кoммeрциялық өндiрic жұмыcының cәттi 

бoлyынa кeдeргi жacaйды. «Бизнec әрқaшaн кoнфликт (кeңiнeн aлғaндa), aшық нeмece жacырын бoлca дa oдaн 

құтылy қaжeт». Кoммeрциялық қызмeт тaбиғaты жaғынaн пaйдa тaбyғa бaғыттaлaды жәнe eкi жaқ aрacындaғы 

кeлicпeyшiлiк cұрaқтaр, oйлaр мeн пiкiрлeрдiң cәйкec бoлмayы тyындaйтын бeлгiлi бiр қaқтығыcтaр мeн 

түciнicпeyшiлiктeрдiң бoлyын жacырмaйды. Кeз кeлгeн кeлiccөздeрдeгi қaй жaқтың дa бoлмacын бacты мaқcaты – 

ocы түciнicпeyшiлiктeрдi мүмкiндiктeрiншe өз пaйдaлaрынa қaрaй жoю жәнe oл өз кeзeгiндe кoммyникaтивтiк 

дeңгeйдi aнықтaп, пaйдaлaнылғaн тiлдiк үлгiлeр мeн өзiн өзi ұcтay мoдeлiнiң yaқытпeн дәлeлдeнгeн нәтижeлiлiгiн 

көрceтeдi. Icкeри caлaдa aдaмдaрмeн дұрыc қaтынac жacaй aлy, кәciпкeрлiк ic-әрeкeттe cәттiлiккe жeтyдiң мaңызды 

фaктoры бoлып oтыр. Ocы тұcтa Дeйл Кaрнeги 1930 жылдaрдa-aқ aдaмның қaржылық мәceлeciндeгi cәттiлiгi тiптi 
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тeхникaлық нeмece инжeнeрлiк caлaдa бoлca дa 15% - ғa oның кәciби шeбeрлiгiнe бaйлaныcты дa 80% oның 

aдaмдaр icкeри қaрым-қaтынac жacaй aлyынa бaйлaныcты eкeнiн aңғaрғaн. 

Бизнec тeрминдeрiнiң «ecкi» ceмaнтикaлық құрлымын ұғымдық жaғынaн қaлыптacyындaғы eлeyлi 

кeзeңдeрдiң бiрiн құрaйды  

Бизнec тeрминiн тaлқылaйтын бoлcaқ қaзiргi cөздiктeрдe жәнe интeрнeт көздeрiнeн  бизнec cөзiнe мынaдaй 

дa aнықтaмa бeрeдi: Бизнec – ( aғылш, business – ic, кәciпкeрлiк) – инициaтивтi экoнoмикaлық ic-шaрa, нecиeгe 

aлынғaн қaрaжaтқa нeмece өз қaрaжaттaрынa құрылғaн, aдaмның тәyeкeлдiккe жәнe өз жayaпкeршiлiгiнe 

нeгiздeлгeн, нeгiзгi мaқcaты пaйдa тaбy жәнe өз жeкe кәciбiн дaмытy мaқcaтындaғы ic.  

Укрaин зeрттeyшici Н. Cтaрцeвa бизнec кoнцeптiciнe бeрiлгeн cөздiк aнықтaмaлaры мeн рecпoндeнттeрдiң 

cyбъeктивтi пiкiрлeрi нeгiзiндe бұл ұғымның мынaдaй cипaттaрын бөлiп көрceтeдi: «Бизнec дeгeнiмiз – 1) 

кoммeрциялық қызмeт; 2) нaрық ceктoры мeн oның мaқcaтты ayдитoрияcы; 3) экoнoмикaлық cyбъeкт; 4) icкeрлiк 

тoптaр; 5) жұмыc, мiндeттeмeлeр; 6) мaңызды icтeр, мәceлeлeр; 7) aхyaл, icтiң шeшiлyi, мiнeз-құлық [3, с. 46]. 

«Бизнec» cөзiнiң қaзaқ тiлдi cөйлeyшiлeрдiң қaтaрындa ықпaлы жыл өткeн caйын aртy үcтiндe. Мәceлeн, 

бизнec cөзiнiң acтaрындa бaтыc қoғaмынa тән «бaю», «пaйдa тaбy», «жeкe мeншiк иeci бoлy», «өз тaбыcыңның 

қызығын көрy» ceкiлдi индивидyaлиcтiк жәнe эгoиcтiк cипaттaғы құндылықтaрдың қaзiргi қaзaқ қoғaмынa дa ciңice 

бacтaғaндығын рecпoндeнттeрдiң «өзiңe өзiң бacшы бoлy», «aқшa тayып, бaйып кeтy», «жeкe тaбыcты көбeйтy 

мүмкiндiгi», «aқшaмeн, тayaрмeн жұмыc жacay жәнe oдaн пaйдa тaбy», «өзiңдi мaтeриaлдық тұрғыдaн 

қaмтaмacыз eтy», «пaйдa тaбyғa ұмтылыc», «дeрбecтiк», «шeтeлдiк icкeр тoптaрмeн бaйлaныc жacay 

мүмкiндiгi», «қaржылaй тәyeлciздiк» ceкiлдi accoциaциялaры aрқылы aңғaрyғa бoлaды. 

Қaзiргi тaңдa бизнec тeрминдeрi көп мaғынaлық қacиeттeргe иe eкeнiн бaйқaймыз. Oны бiз көптeгeн зeр ттey 

жұмыcтaрын жүргiзiп бaйқaп oтырмыз. Дeгeнмeн шeт тiлдeрiнeн eнгeн тeрминдeрдiң қaзaқ тiлiндe бaлaмacы жoқ 

тeрминдeрдe кeздeceдi. Зeрттey бaрыcындa бизнec тeрминдeрiнiң көбici қaзaқ тiлiнe coл қaлпындa aлынып, 

тiлiмiздiң кeйбiр cөздeрiмeн тiркeciп, жұрнaқ нeмece жaлғay жaлғaнyлaр aрқылы пaйдaлaнып жүргeнiнe көз 

жeткiздiк. Cөздiң қaтaрынaн бiрнeшe мaғынaғa иe бoлyы тұрaқтылық. Жoғaры дa көрceтiлгeн «бизнec» cөзiн aлып 

қaрaйтын бoлcaқ, бизнec cөзiнe бiр ғaнa мaғынa бeрyмeн шeктeлмeгeн. Мұның өзi бизнec тe рминдeрiнiң көп 

мaғынaғa иe бoлyының дәлeлi. Cөздiң қaтaрынaн бiрнeшe мaғынaғa иe бoлy қaбiлeтiн бiлдiрeтiн пoлиceмия 

құбылыcы тiл құрaлдaрын үнeмдey зaңдылығынaн тyындaйды. Өйткeнi, В.В. Винoгрaдoвтың пiкiрi бoйыншa, 

«бiрдe-бiр тiл әрбiр нaқты oйды жeкe дaрa cөзбeн нeмece нaқты бiр элeмeнтпeн бiлдiрe aлмaйды. Тәжiрибe 

нaқтылығы шeкciз, aл eң бaй тiлдiң қoры қaтaң түрдe шeктeyлi» [4, б. 190]. Aлaйдa тeрминдeрдiң тiлдe ic жүзiндeгi 

қoлдaныcы oлaрдың oрыc әдeби тiлiнe, coның iшiндe пoлиceмияғa тән бaрлық лeкcикaлық-ceмaнтикaлық 

үдeрicтeрiнe бaғынaтындығын дәлeлдeйдi. Тeрмин тaбиғaты бeлгiлi бiр дәрeжeдe oндaғы көпмaғынaлықтың 

көрiнiciн шeктeй aлaды, бiрaқтa oғaн көпмaғынaлықтaн aрылyғa көмeктece aлмaйды, aл oның бiр мaғынaлығын 

Л.Н. Зeнкoвaның пaйымдayы бoйыншa, тeк қaнa үрдic, oңтaйлы құрылғaн тeрминoлoгияғa қoйылғaн тaлaп нeмece 

тiлeккe cәйкec cипaт рeтiндe қaрacтырy кeрeк [5, б. 95]. 

Нaрықтық экoнoмикaғa бaйлaныcты интeрнaциoнaлды тeрминдeрдiң өзi дe тiлiмiзгe eнiп, күндeлiктi 

өмiрiмiздe тұрaқты oрын aлып oтыр. Oлaр: aкция, брoкeр, ayкциoн, вeкceль, вaлютa, cтaндaрт, ceртификaт, 

дeбитoр, дeпoзит, дэмпинг, дивидeнд, инвecтиция, инфляция, кaпитaл, диcкoнт, кaртeль, мaркeтинг, кoнcoрциyм, 

бaрaтрия, кoнcyмeнт, кoнглoрeмaт, нoтиc, мoнoпoлия, фикcинг, cтaгфляция, caнaция, caльдo, рeнтa т.б.  Eң көп 

қoлдaнылaтын cөздeрдiң бiрi – «бизнec». Бизнec cөзiнiң мaғынacы – пaйдa бeрeтiн кeз кeлгeн қызмeт түрi. 

Aғылшын тiлi aрқылы кiргeн нaрықты экoнoмикaғa бaйлaныcты шeтeл тeрминдeрi өзгeрicciз aлынaды.   
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Лексикографияда сөздіктердің негізгі он төрт түрі бар десек, соның ішінде авторлық сөздікің де алатын 

орны мен ерекшелігі, үлесі де біршама. Авторлық сөздік жасау тек осы күнде ғана туып қалыптасып қойған жоқ. 

Өзіндік тарихы бар сала. Ұлы ақындар мен жазушылардың шығармашылығындағы жекелеген сөздер мен басқа да 

тілдік бірліктерге түсіндірме жасайтын, анықтама беретін құрал ретіндегі ақын-жазушы тілінің сөздігіне деген 

қажеттілік өте ерте заманда пайда болған. Мәселен, б.з.д. III ғасырдың өзінде Кене Грецияда Гомер 

шығармаларының сөздігі түзілген. Ол еңбекте сол кезеңде яғни б.з.д. III ғасырда қолданыстан шығып қалған 

ескірген сөздердің мағыналарын түсіндіретін құрал ретінде қызмет еткен. Ортағасырлық араб, парсы және түркі 

лексикографиясында да ақын-жазушылардың шығармаларындағы лексика-фразеологиялық бірліктерге түсіндірме 

беретін еңбектер көп болған. Бұл дәстүр ғасырлар бойы жалғасып келеді [1,77]. Алайда ақын-жазушы 

лексикографиясының жеке ғылыми-практикалық сала ретінде жедел түрде қарқындап дамуы кейінірек жүзеге 

асты. Бұл лексикографиялық еңбектер жазушының әдеби шеберлігін терең түсініп бағалауға мүм кіндік жасайтын 

аса бай материалдар береді. Олар тілдің тарихы мен сөз шеберінің өзіндік жеке стилін зерттеуге мүмкіндік беретін 

бірегей дереккөз болып табылады. Мұндай еңбектерге деген қызығушылық сөз қадірін түсіне білетін оқырманның 

өз шеберлігімен халықтың тіл қазынасын байытатын прозаик, ақын, драматургтар шығармашылығының бастау 

көзін терең түсінуге деген ұмтылысын танытады.  

Әрбір ұлы жазушы өз заманның куәсы айнасы. Ұлы ақын-жазушылар әртүрлі көркем образдар арқылы 

бүкіл бір заманның тарихи картинасын суреттеп, кейінгі ұрпақтың өмір-бақи есінен кетпейтіндей етіп көз алдына 

елестетеді. Олардын, қалдырып кеткен асыл мұралары ешқашан ескірмейді, тозбайды. Қайта жаңа заман 

идеясымен әрқашян жаңғырығып, құндылығы мен бағасы бұрынғыдан да арта береді.  XX ғасырдың шолпан 

жұлдызы, біртуар ақын, өмірге жарқ етіп келіп, өзінің артына өшпестей ізгі мұраты – өлеңдерін қалдырған 

Мұқағали Мақатаевты қазақ даласында білмейтін адам мүлдем жоқ шығар. Мұқағали өлеңдерін оқыған адам бірде 

ерекеше қияли әлемге  тап болса, енді бірде шынайы өмірдің бар бітімін, болмыс – сипатын анық көре алады. Олай 

болуының себебі, ақын өлеңдерін шынай ниет және шабытпен жазуы. Сонымен қатар, ең бастысы Мұқағали 

өлеңдерінің тілінің ерекше өрнектілігі. Ақын сөз саптауы мен өрнектеуін ерекше «алтын сандық» деп алатын 

болсақ, ондағы Мұқағали өлеңдерінің алтындары оның сөз тіркестері, буын мен бунағы, сөз түрлендіруі мен ырғақ 

әуезділігі. Мұншама асыл қазыналарды өлеңдеріне сыйғыза алып, бастысы оны өз орнымен пайдаланған ақын 

тілінің ерекшелігін бүгінгі күнгі тіл маманы ғалымдары аса үлкен таңданыспен зерттеу үстінде. Осы уақыт 

аралығына дейін «Мұқағали тілі» туралы бірнеше мақалалар жазылған-ды. Толығырақ айтар болсам, «М.Мақатаев 

шығармаларының толық жинағы жөнінде» және « М.Мақатаев поэзиясы туралы мақала». Дегенмен, ақиық ақын 

тілінің әсемдігін, зерделілігін зерттеген ғалымдар, жарық көрген жинақтар жоқ-ты.  

    Осы тұста Мұқағали поэзиясындағы қара сөздің құдіреттілігін, «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы 

жұп-жұмыр келетін» өлең тілін зерттеп, лексикологиялық қорды толықтыруға үлес қосқан атақты профессорлар 

мен тіл мамандарының «Мұқағали тілі сөздігі» атты 1063 беттен тұратын сөздік жарық көрді. Сөздік авторлары 

елімізге танымал Б.Қалиев, Ж.Түймебаев, Ш.Құрманбайұлы, С.Исакова сынды профессор  ғалымдар. Сөздікті 

жазып, шығару барысында Мұқағалидың 2013 жылы «Жалын» баспасынан шыққан 5 томдық кітабының 3-ші 

басылымы негізге алынған. Мұқағалидың сөздік қорында 13348 сөз, 5035 тұрақты тіркес бар болса, барлығы 18383 

тілдік бірлік қамтылып, олар 21453 мағынаға сараланған және осылардың әрқайсысына анықтама берілген. 

Сөздіктегі әрбір атау сөзге этимологиялық, грамматикалық, стильдік шартты белгілер қойылған.  

Сөздікте ақын шығармаларында өте жиі қолданылатын 100 сөзбен, бір -ақ рет қолданылатын 100 сөз 

жалпы саны туралы ақпараттар бар. Бір-ақ рет қолданылған сөздердің жалпы саны 4904 болса, бұл атау сөздердің 

37,5% көрсеткішті көрсетіп тұрған дәлелдейтін статистикалық жиілікте көрініс тапқан.Сонымен қатар, сөздікке 

Мұқағалидың ҚР Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Д.А.Қонаевқа жазған хатының мәтіні де 

енгізілген.Осының барлығы «Мұқағали тілі сөздігі» кітабында жазылған. 

Әдебиет тарихында «екінші Абай» аталып кеткен ақиық ақынның тілі ерекше көркем екендігін оның өз 

шығармаларында қолданған 13065 сөзді Ресей Ғылым Академиясының өзі «Пушкин тілінің сөздігімен» 

салыстырғанынан көруге болады. Бұл сөздік қазақ тілі лексикологиясын толықтырып, ондағы сүбелі сөздереге 

этимолгиялық, грамматикалық және стильдік сипаттама беретін, сөз мағыналарын саралап, анықтамалармен 

дәйектейтін еңбек болып саналады. Жеке тұлға тілі сөздіктерінің осы типтес басқа сөздіктерден айырмашылығы – 

туындыгерлердің шығармаларында қанша сөз, қанша тұрақты тіркес пайдаланғандығымен ғана емес, сонымен 

бірге, ақын шығармаларында тілдік бірліктерді қандай және қанша мағынада қолданғандығымен, оларды қанша 

рет қайталап жұмсалғандығымен де ерекшеленеді. Осы мәселені айқындау үшін сөздік авторлары Мұқағали 

шығармаларында өте жиі қолданылған 100 сөз бен бір-ақ рет қолданылған 100 сөздің (бір-ақ рет қолдыланған   - 

4904; бұл атау сөздердің 37.5% құрайды) үлгі кестесін жасаған. Ең жиі қолданылатындардың ішінде 1-ші орында 

ДА\ДЕ//ТА\ТЕ демеулік шылау,  2-ші орында  МЕН\МЕ\МАҒАН жіктеу есімдігі мен БОЛ,ДЕ,Е көмекші етістіктері 

екенін көрсеткен.   

Сөздіктікте авторлар М.Мақатаев шығармаларының бес томдығында қате жазылған сөздердің жиі 

кездесетінін, кейбір сөздердің құрамынан керекті әріп түсіп не артық әріп қойылып қалғанын, яғни 

орфографиялық, типографиялық қателіктерді түзеп, дұрыс нұсқасын беруге тырысқандарын «Мұқағали тілі 

сөздігі» айтады. Мысалы, жоқ (< жөн), зер (< зәр), кез (< көз), қол (< көл), қор (< көр ), т.б..   Бұл дерекке қарап 

ақын шығармаларының тілі кедей деген ой тумау керек. Тілімізде есім сөздерге қарағанда көмекші сөздерді 

қайталап қолдану заңды.   Сөздікте авторлар тек Мұқағали тілінде ғана кездесетін сөздерді түсірген. Ақын тіліне 
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тән сөздердің көпшілігі – Мұқағали өскен ортаның сөйлеу тіліне қатысты сөздер мен атордың өзіне тән 

окказиональ сөздер болып келеді.  Мысалы, абақтыгер, ағұс, т.б.    

Сонымен қатар «Мұқағали тілі сөздігінде» 5035 фразеологиялық тұрақты сөз тіркестер қамтылды» деген. 

Атау сөздердегі тұрақты сөздердің саны көп екені байқалады.  «Көз» сөзінде -132, «ақ» сөзінде -125, «жан» сөзінде 

-113, т.б.  фразеологиялық тұрақты тіркестер кездеседі. Бұл көрсеткіштен  ақын Мұқағали да бейнелі, образды 

сөзерді кеңінен қолданған деген ойға келеміз. М.Мақатаевтың тілдік тұлғасы оның тіліндегі шоқтығы биік, қадау-

қадау көркемдегіш құралдарды пайдалануымен ерекшеленеді. 

Онда дәстүрлі, жекелік метафоралардың, сөз-символдардың қолданысы оның тілдік қуатының тағы бір қасиетін 

байқатады. 

Сөздіктің жүйелі, жинақы, бірізді болып шығуына ғалымдардың атқарған үлкен жұмыстарының нәтижесі. 

Атап айтар болсақ, Мұқағалидің сөз байлығының бірін қалдырмай, сөздікте түгел қамту; жарсыпалы атау сөздерді 

паралелль қос сызық арқылы бір жерге көрсету (Сенше\\сеніңше, Ұйықта\\үйықта, т.б.); әр сөзге, әр мағынаға, әр 

тұрақты тіркестерге берілетін мысалдардың санын бір -екіден асурмауы; сөздіктің «Қосымша» бөлімінде он бес 

түрлі кесте берілгені, ол кестелерде Мұқағали шығармалаарында кездесетін сөздер мен грамматикалық формалар, 

елді-мекен, жер-су, адам  атаулары және олардың қолданыстағы жиілік саны, атау сөздер мен фразеологиздердің 

әліпби бойынша сандық көрсеткіштері, қате жазылған сөздердің тіізімі тиянақты түрде жеке көрсетілген.     

«Мұқағали тілі сөздігі»  - қажеттілігі басым бағалы еңбек. Себебі ақын тіліне қатысты кез келген 

зерттеулерге, болашақта толықтырылатын түсіндермі сөздік жасауға даяр тұрған қажетті материал.    
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ТІЛДІҢ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ БЕЙНЕЛІ ДҮНИЕТАНЫМ ЖҮЙЕСІ РЕТІНДЕ 

 

Н. Қартжан 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

     Соңғы онжылдықта мәдениетаралық және тіларалық байланыстардың өсуіне байланысты құрылысы әр түрлі 

тілдердің өзіндік ұлттық ерекшеліктері мен әмбебап сипаттарын анықтау үшін түрлі халықтардың тілдері мен 

мәдениетін, фразеологиялық бейнелерін салыстыра зерттеу мәселесі өзекті болып отыр. Мұндай зерттеулерде 

лингвомәдениеттану ерекше рөлге ие, оның дамуы әлемдегі адам мен қоғамның өмір сүруінің ерекше нысаны 

мәдениет феномені ретінде ұғынуға ұмтылуға негізделген.  Бұл ретте тіл адам мәдениетін, ділін, санасын түсіндіру 

құралы ретінде әрекет етеді. Лингвомәдениеттану мәселелері Н.Д. Арутюнованың, В. В. Воробьевтің, В. А. 

Маслованың, Ю. С. Степановтың, Л. Г. Саяхованың, З. З. Чанышеваның,  В.Н.  Телияның,  Р.Х.  Хайруллинаның 

және т.б.  зерттеулерінде табысты дамып келеді. 

      Орыс тілінің фразеологиялық дүние бейнесі мәселелері басқа халықтардың әлем бейнесімен салыстыра 

отырып, ұлттық дүниетаным жүйесі ретінде В. В. Мокиенконың, В. Н. Телияның, Э. М. Солодухоның, Ю. П. 

Солодубаның, Р. Х. Хайруллинаның еңбектерінде қарастырылады. 

       Тілдің фразеологиялық құрамы этномәдени концептілердің тілдік құралдармен берілуін айқын көрсетеді, 

өйткені бейнелі негізде фразеологизмдер қандай да бір тілді тасушылардың дүниетанымының ерекшеліктерін 

бейнелейді.  

       Фразеология - бұл тасымалдаушы халықтың мәдениеті, ол тілдің басқа қабаттарына қарағанда ұрпақтан 

ұрпаққа өзгеріссіз беріліп отырады.  

      Адамның ментальдық қызметін кодтайтын фразеологиялық бірліктер қазақ және ағылшын тілдерінің 

фразеологиялық қорларында маңызды орын алады.  Біздің зерттеу нәтижелеріміз көрсеткендей, әлемнің 

фразеологиялық бейнесінің осы саласын жабатын фразеологизмдер антропоцентрлік бағыттағы 

фразеологизмдердің ядросын құрайды.  

      Фразеологиялық бірліктердің ұлттық ерекшелігі әртүрлі тілдерді салыстыру кезінде айқын анықталады. Ол екі 

факторға негізделген – объективті және субъективті.  Объективті фактор осы халықтың өміріне тән және басқа 

халықтың өмірінде кездеспейтін табиғи және мәдени шындыққа негізделген.  

     Субъективті фактор белгілі бір шындықты көрсететін сөздер әр түрлі тілдердің фразеологиясында әр түрлі 

болған кезде еркін таңдаулылықтан тұрады.  

    Фразеологиялық бірліктерді өзінің ішкі құрылымы бойынша лексикалық бейнеден күрделі фразеологиялық 

бейне мәселесіне, фразеологиялық мағынаның  семантикалық "диффузиялығына" (А. М. Бабкин, В.Н.  Телия), 

«эврисемиялығына» (Ю.П.  Солодуб)  назар аудармай талдау мүмкін емес. ,  Фразеологиялық мағынаны 

қалыптастыруда жетекші рөл коннотативтік компонентке беріледі. 
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      Фразеологизмнің семантикалық ерекшелігін түсіну үшін ішкі форманың түсінігі маңызды рөл атқарады, ол 

оның мағынасы мен сыртқы формасының арасын байланыстыратын аралық буын бола отырып, фразеологизм 

прототипінің мағынасы ретінде (В. М. Мокиенко, А. В. Кунин, Ю. П. Солодуб), ассоциативті-бейнелі кешен 

ретінде (В.Н. Телия),  немесе   семантикалық  уәжділік  (Л.И.  Ройзензон, А.М.  Мелерович) ретінде 

қарастырылады. Фразеологизмнің ішкі формасының қызметіне бейненің эксплициттік бөлігі ғана емес, оның 

уәжділік маңызды бөлігі, сондай-ақ экстралингвистикалық мазмұны да жатады. 

      Фразеологиялық бейнелер кез келген фразеологиялық бірлікті жаңғырту кезінде тасымалдаушылардың 

санасында пайда болады және фразеологизмді қазіргі заманғы қайта пайымдаудың немесе түсінудің нәтижесінде 

ішкі формамен дәлелді, уәжді болуы мүмкін.  

      Фразеологиялық номинация процесінің негізінде фразеологиялық қайта ойлау жатады.  Қайта ойлаудың 

әмбебап түрлері метафора мен метонимия болып табылады. Метафораның өнімділігі үшін жаңа атауларды жасау 

құралы ретінде метафораға тән компонент – әдетте фразеологиялық жүйенің "қос антропоцентризмі" (А. Д. 

Райхштейн) деп аталатын оның антропоцентрлігі маңызды рөл атқарады, өйткені фразеология ең көп дәрежеде 

адамға бағытталған.   

       Метонимиялық қайта ойлаудың механизмі құбылыстардың, заттардың атаулары мен олардың шектесуі 

бойынша немесе олардың кеңістіктегі және уақыттағы байланысы бойынша белгілеріне негізделеді.  

Метонимияның метафорадан айырмашылығы осы лексикалық бірліктер білдіретін ұғымдардың белгілі бір 

қырларына назар аударуға мүмкіндік береді.  

Адам қызметінің менталдық саласын көрсететін көптеген фразеологизмдер үшін метафоралар мен метонимияның 

бірігуі тән. 

      «Концептінің бейнелі компоненті» "ақыл / mind" концептісінің бейнелі компоненттерін сипаттайтын 

концептуалды метафораларды, концептуалдық белгілерді және когнитивті модельдерді қарастырады.  

      Нақты тілдік материалды талдай отырып, біз тілдік [Сергеева 2002], сондай-ақ әлемнің фразеологиялық 

бейнесіндегі ақыл концептісі бірқатар релевантты белгілермен құрылымданады деген қорытындыға келдік: 

виталды (ақыл иесі, ақыл кірмеген); вегетативті (ақыл түсі, жемісті ақыл); антропоморфты (Ағасы ақылдының 

ауылы азбайды, жеңгесі шебердің жеңі тозбайды; Дана, дананы туған ана; шашы ұзынның ақылы қысқа ); заттық 

(ақыл ауысады, ырыс жұғысады) және кеңістіктік, яғни "жазықтықтағы шектеу" (ойға түсе беру, ақылда ұстау), 

"ішкі көлем" (ақылға кіру, ойдан шығып кету);  әлеуметтік белгілері (ақылмен өмір сүру, ақылы кіру). 

      "Ақыл" концептісінің құрылымында тірі жаратылыстың мынадай белгілері байқалады: "дауыс" (ақылға 

(дауысына) құлақ асу. Мысалы, «Құлағың әрдайым түрік болсын, ата ұлағатын ұйып тыңда, ақылына құлақ ас», 

деген сөздермен балаға құлақ ұсынылады.); "есту" (ақыл жетпейтін жерде, ақыл сұра; ақыл сұрау. Мысалы, 

Алпыстан асқаннан ақыл сұра); "көру (көз)/ көрудің болмауы" (мұнда мен тудым, мұнда нәресте көзі дүние 

жарығын көрді, мұнда баяу және бірте-бірте менің жанымның көзі ашылды: ақыл, ой және түсіну (Е. А. Ган). 

 

     Қазақ адамы үшін ақыл мен ақыл-ой, парасат, сана, ес, зерде мағыналас сөздер болып саналады, олардың 

мағыналық аражігін ажырату қиындау. Ақыл-ой түсінігінде адамның ойлау қабілеті мен ерік-жігерінің жоғары 

көрінісі (Күш-қуатым барда, көшіп-қонып алайын, ақыл-есім барда, ойлап-толғап қалайын). 

       Ағылшын тілді психологиялық сөздікте Mind концептісіне төмендегідей анықтама береді: "At some deep level 

we dearly love and cherish it and see  

behind its surface great potential but, because of our own inadequacies, we continuously abuse it, harshly and abruptly 

pummeling it for imagined excesses, and occasionally even lock it away іп some dark closet where we cannot hear its 

ipsistent whines [Reber 2000]. 

       Аталған концепті арқылы бейнеленіп тұрған затқа оң баға (мысалы, dearly love and cherish it, great potential) 

беру және кейіптеу (мысалы, abuse it, its insistent whines) осы сөздікті құрастырушының пікірінше, mind термині 

психологиялық зерттеулер саласындағы тірек концепті болып табылады.  

      Қорыта айтқанда, кез келген тілдің фразеологиясы  сол тілде сөйлейтін ұлттың бейнелі дүниетаным жүйесін 

құрайды, ол ұрпақтан-ұрпаққа өзгеріссіз жетіп отырады. 
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Қазақ тіліндегі экологиялық терминдер жүйесі негізінен синонимделу, терминделу, метафоралану 

сияқты семантикалық түрлену жолдары арқылы қалыптасқан. Жалпы қолданыстағы экологиялық терминдер 

фразеологиялық тіркестерде жиі көрініс табады. Бұл адам баласының қоршаған орта, табиғат және табиғи 

құбылыстарды адам әрекетінің, түр сипатының, мінез-құлқының барлық ерекшеліктерін сипаттауда ұштастыра 

өзара байланысын, ортақ қасиеттерін кеңінен қолдануы «адам, қоғам, табиғат» арасындағы байланыстың дәлелі 

болады. 

        Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде суға төмендегідей анықтама беріледі: 1) өзен, көл т.б. түзетін мөлдір 

сұйық зат; 2) ағынды өзен; құрғақ емес, ылғал; 3) сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларда тұрақтылығын 

сақтайтын қарапайым химиялық қосылысы (хим.);4) бүкіл тіршілік иелерінің негізгі құрамдас бөлігі;[1, б. 268]. 

       Ағылшын тілінің сөздігінде [2, б. 198] Water – a colourless, transparent, odourless liquid that forms the seas, lakes, 

rivers, and rain and is the basis of the fluids of living organisms (қазақша аудармасы: Су – түссіз, ашық түсті, иіссіз 

сұйықтық, теңіздерді, көлдерді,  өзендерді және жаңбырды құрайды, тірі ағзалардың негізгі сұйықтығы болып 

табылады). Берілген екі анықтаманы салыстарар болсақ, қазақ тілінде су сөзінің төрт лексикалық мағынасы 

саралынып көрсетілген, оның ішінде үшеуі жалпы қолданыстағы мағына болса, біреуі арнаулы сала, яғни химия 

ғылымының атауы болып саналады. Ағылшын тіліндегі анықтамада жалпылама бір ғана лексикалық мағына 

берілген, мұнда судың химиялық элемент ретіндегі сипатын, теңіздер мен мұхиттарды құрайтынын және тірі 

ағзалардағы негізгі сұйық зат екенін жалпылап, бір ғана мағына көлемінде берген.  

             Тіліміздегі суға қатысты фразеологизмдерді талдар болсақ: «Салы суға    кету» - еңсесі түсу; «Көңілі су 

сепкендей басылу» - мұңаю; «Су тиген өрттей сөну» - басылу; «Су қаны сүймеу» - ұнатпау; «Сүттен ақ,судан таза» - 

кінәсіз; «Су түбіне батыру» - алдау; «Су жүрек» - қорқақ; «Аузынаy суы құрыды» - таңдану[3, б. 79]. Бұл тұрақты 

тіркестердің әр түрлі мағынада берілгенін көріп отырмыз. «Су» концептісі контексте сөздермен әр түрлі мағынада 

байланысқа түсіп, тұтастырып тұр, тұтас фразеологизмнің бір мағына беруіне өзінің үлесін қосып тұр. 

        Тілімізде  суға қатысты мақал-мәтелдер де қолданысқа ие: Су жүрген жер - береке, Ел жүрген жер - мереке. 

Мағынасы:  Су болған жерде ас көп, адам көп жерде көңіл тоқ. Алпыс күн тасыған су алты күнде қайтар.  Судың 

қайтымы тез деген мағынаны білдірсе, ендігі бірде адамның ашуын меңзейді.  

       Қазақ және ағылшын тілдеріндегі кейбір мақал-мәтелдердің ұқсастығын байқауға болады. Мысалы, Судың да 

сұрауы бар. Су бергеннің сауабы бар, Су төккеннің жауабы бар. Water till the well is dry (қара судың қадірін құдық 

кепкенде білерсің). Аталған ұқсастық судың адамзат өміріндегі маңызынан, қажеттілігінен туындағаны анық.  

Watch every penny (өте үнемшіл болу).                                                                                                           

Мағынасы:Үнемшіл болмау берекесіздікке апарады.  Суға кеткен тал қармайды. Мағынасы: Жаны қысылғанда 

тырбаңдап, істің мәнісін табу. Көлмін деп көпіресің, ішінде бір балығың жоқ. Мағынасы: Сөзіңе ісің сай болу, 

босқа мақтаншылыққа салынбау. Қыдырдың қасында болғанша, Бұлақтың басында бол. 

        Өзен бойы тұрғанда, өзге жерге қонбаңыз. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Көл жағалағанның көні кеппес. 

Мағынасы: Су бар жерде  азық бар, су тіршілік көзі. Су бар жерде тіршілік бар дегендей егініңді суарсаң да,  

балығын жесең де  азық. Киіміңді жусаң таза, малыңа да, өзіңе де тамақ. Өлімі жоқ тіршілік көзі. Өзен суын 

жаңбыр тасытады, Адам қадірін еңбек асыртады. Мағынасы: тамшыдан көл құралатыны секілді, жаңбыр көп 

жауса, өзен арнасынан тасиды. Сол сияқты адам өзі еңбектенсе, қадірлі әрі еңбекқор болады. Су - қан, еңбек - жан. 

Мағынасы: Адам жанын аяйды. Көп жағдайда жан аярлықтың кесірінен еріншекке душар болып жатамыз. Суды 

қанға теңеуімізге тоқталатын болсақ: жалпы қан дегеніміз –организмдегі химиялық заттарды тасымалдау арқылы 

клетка және клетка аралық кеңістіктерде өтетін биохимиялық үрдістерді біртұтас жүйеге біріктіріп тұратын сұйық 

тін. Сол сияқты суда сұйық болып келеді. Ал қан тұз, су, глюкоза, аминқышқылдар сияқты  т.б. қоректік заттарды 

ас қорыту органдарына тасымалдайды. Яғни су мен қанның байланысы осыда. Ағын су арнасын табады. Ағын су 

жолын табады, Ақ адам оңын табады. Ақпаса су бұзылады. Мағынасы: Еңбек бәрін жеңбек. Сөздің төр кінін ұғу 

сияқты, істің де жөнін білу керек. Егер бастаған ісіңді дамытпасаң, ісің өнбей, тоқырайды. Ақ қар көп болса - ақ 

нан көп.  

        Under water famine, under snow bread . Күздік бидай, қара бидай, күздік арпа дәндеріне 1 айдай 1-10 С-тай 

төмен температаура қажет, сондықтан оларды тұрақты суық түскенге дейін 55-60 күн қалғанда себу қажет. Күздік 

дәнді дақылдар жаздықтарға қарағанда өнімді артық береді. Оның себебі, олар күзгі және көктемдегі жауын -

шашымды тиімді пайдаланса, қыста қардың қалың түскені тиімді. Яғни қыстың суығынан аман шықса, ас көп 

болмай немене. Нан болған жерде ас бар. Ағын су бал татыр, Ақ шабағы май татыр. Мағынасы: Молшылықты 

тілге тиек етеді. Ағынды суда балықта көп, сол ағындағы судың шабағыда дәмді, қарның да тоқ. Бұлақ көрсең 

көзін аш. Халықтың игі дәстүріне тән, көбінесе наурыз мейрамында айтылатын әрі тиісті ізгі тілек. Бұл мақал 

адамды игілікті іске шақырып, оның бойына ізгі қасиетке баулиды.  Дария басы - бұлақ. Бұлағы болмаса өзен де 

сарқылар. Бұлақ – жер асты суларының жер бетіне кейде су астына өздігінен шоғырлана шығатын жері. Суы тұщы, 

әсіресе мол өнімді бұлақтар елді мекендерді ауыз сумен, шаруа қожалықтарын керекті сумен қамтамасыз етуге, 

жер суаруға кеңінен пайдаланылады. Ал дария дегеніміз суы мол, көлемі кең өзен. «Дария біздің елдің ұғымында 

теңізден кіші, өзеннен үлкен су» (С.Мұқанов «Мөлдір махаббат» романы). Сасық суда жайын жоқ, Олжа малда 

қайыр жоқ. Жайын – жыртқыш балық. Сасық жерде адам қалай тіршілік ете алмайды,  сол секілді кейбір тіршілік 

көзі де солай. Олжа марапаттаудың бір түрі. Олжадан  алынған малдың қайырымы жоқ, соғымға сойылып 

кететіндігін көздеген болу керек. Су аяғы - құрдым. Сумен ойнама- батарсың, Отпен ойнама - жанарсың. Сусыз 

жердің оты - арам. Watch one’s back, Watch this space. Мағынасы: Кейде адамның ажалы суданда болып жатады. 

Сондықтан сумен ойнама деп ата-анамыз жиі ескертіп отырады. Өйткені қате аяқ-астынан. Үш мақалда қауіпсіздік 
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жайлы айтылып тұр, сақтансаң сайтайды, өзін бақылау. Сусағанның түсіне су кіреді. Мағынасы: Адам не нәрсеге 

зар болса, соған жеткенше бар күш жігерін салып, аңсары ауады, ынтығады. Су ішкен құдығыңа түкірме. 

Мағынасы: Өзің ішіп, қоректенген жерді сенің ластауға қақың жоқ, себебі сенен кейінгелер де оны пайдаланады, 

тіршілік етеді. Көбіне бұл мақалды қазақ халқы шыққан жеріңді жамандама дегенге келтіреді.  Екі кеменің басын 

ұстаған суға кетеді. You cannot eat your cake and have it. Мағынасы: Бастаған ісіңді соңына дейін жеткізу. Бір-біріне 

қарама-қайшы екі мақсатқа қатарынан жету мүмкін емес. Бұл мақал-мәтелдердің қай-қайсысы да судың қадір-

қасиетін арттырады. Және осы суды мысал ете отырып, контексте салыстыра келе адам өміріне қатысты тәрбие, 

береке, таным, сауап, үнемшілдік, жақсылық секілді терең эстетикалық құндылықтарды ұғындырады. Бұл - 

өзіміздің қазақ тіліміздегі ұғымдар. Ал ағылшын және өзге тілдерден судың қадір -қасиетін дәл бұлай түсіне 

алмайтын секілдіміз. Оған жоғарыдағы мысалдар дәлел бола алады. Ағылшын ұғымында су табиғи құбылыс, 

тіршілік көзі, оны үнемдеуге, сақтауға көбірек шақырса, қазақ ұғымында су табиғат құбылысы, тірі жан атаулының 

тіршілік көзі, су - береке, су – молшылық сияқты тура мағыналарымен қатар, су ішкен құдығыңа түкірме, сөзің 

ісіңе сай болсын, бұлақ көрсең көзін аш деген сияқты ауыспалы мағыналар да көп кездеседі.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. ред.Т.Жанұзақов. -Алматы: Дайк-Пресс, 2008 

2. Хазан А.А. Словарь английских пословиц и фразеологических пословиц и поговорок.- М: «Смоленск-Русичь», 

2001 

3. Қазақ мақал-мәтелдері. Құраст. Ж.Малайсарин. -Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2007 

 

Ғылыми жетекші: ф. ғ. д., профессор Исакова С.С. 
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 Ит - сүтқоректілер тобы, ит туысына жататын, қасқырға жақын асыранды үй хайуаны [1, 590]. Итті 

сипаттайтын белгілері: адалдық, сенімді серік, қырағылық белгісі. Коннотациясы: қазақ танымындағы ит адал дос 

ретінде бағаланғанымен, оның тілдік қолданыстағы мағынасы адамгершілігі өте төмен адамды білдіреді.  

     Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде төмендегідей тілдік бірліктер беріледі[2]: Итарба – а) аяғы жаңа шыққан 

баланы жүруге дағдыландыру үшін әдейі жасалған қоларба; ә) екі дөңгелекті жеңіл қоларба. Ауру атаулары: Ит 

ауруы – мешел сияқты созылмалы бала ауруы. Итбүлдірген – қысы-жазы көгеріп тұратын аласа бұталы, жемісінің 

дәмі ащы өсімдік.  Көлік малының жүрісін сипаттау: Ит бүлкіл [бүлкек] – а) көлік малының бірқалыпты баяу, жай 

жүрісі; ә) өндімейтін, өнбейтін жүріс.  Итшана – а) кішкене қолшана; ә) солтүстік жақта ит жегетін шана. Ит жон 

– онша биік емес, дөңгелектеу жер. Көкөніс атаулары: Итжуа – саздау жерде өсетін жуаның ұсақ түрі. Ит жүзіс 

[малту] – жүзе білмейтін адамның жүзуі. Иткөйлек  [жейде] – жаңа туған балаға кигізетін, тігісі сыртына қараған 

көйлек.  Итошаған – тікенді шөптесін өсімдік. Ит тіс - а) күрек тіс пен азу тістердің арасындағы қисық біткен 

сойдақ тіс; Мінез атаулары: Итмінез – дөрекі, жағымсыз қылық ә) ою – өрнектің қолмен тігілетін түрінің атауы. 

Итшабақ – құрбақаның әлі үлкеймеген, уылдырықтан жаңа шыққан кезі. Ит арқасы қиян – өте алыс, ит өлген 

жер. Мінезді сипаттау: Ит арқасы құрысты – қаһарланып қайратқа мінді. Ит [тазы] ашуын тырнадан алады – әлі 

жеткеніне күш жұмсайды. Ит әлегін шығарды – апшысын қуырды, берекесін кетірді. Ит байласа тұрғысыз – адам 

тұрып болмайтындай, жайсыз, жағдайсыз. Ит басына іркіт төгілді – аспа-төк, ағыл-тегіл молшылық. Ит болды – 

а) адамшылықтан кетті, абыройы төгілді; ә) қор болды, иті шықты. Итжанды – жаны сірі, өлермен. Ит жегір 

[жесін]  – қарғ. бұйырмағыр, қызығын көрмегір. Ит жем болды - а) рәсуа, ысырап болды; ә) қор болды, қадірі 

болмады. Итжерік – толғағы қатты болып, көпке созылатын жерік. Ит жүрек – қызық – қуанышы жоқ, құлазуға 

көнген көңіл. Ит жыны келді [ұстады] – күйіп-пісіп ыза болды. Ит жыныс – ит тұмсығы өтпейтін қалың ну 

(орман, тоғай). Итке бермесін [берсін]  – адам баласының басына бермесін. Ит кемірген асықтай – өте жүдеу, арық, 

мұқалған, мыжырайып кеткен. Ит кешуге салды – азап тарттырды. Ит көзі түтін танымас болды – қалай болса 

солай, бәрібір болды. Иткөйлекті бұрын тоздырды – аз да болса жасы үлкен. Ит көрген ешкі көзденді – ежірейді, 

үрікті. Итқорлығын көрсетті – азап тарттырды, қиыншылық көрсетті. Ит қосты – а) итпен аң аулады; ә) біреуді 

мұқатты, сын тақты. Ит [иттей] қылды – абыройын түсірді, қорлады. Ит мініп, ирек қамшылады - а) жол азабын 

тартты; ә) өлмешінің күнін көрді. Ит өлген жер – тым қашық алыс жер. Ит өлім – қадірсіз, жиіркенішті өлім. Ит 

өмір -  қорлықпен өткен тұрмыс. Ит пен құсқа жем болды – а) айдалада көмусіз қалды; ә) кім көрінгеннің қолында 

кетті. Ит пен мысықтай – бір – біріне өш, араз. Ит рәсуасы шықты – а) босқа шашылды, ысырап болды; ә) берекесі 

кетті, мазасын алды. Ит салпақ – ертеден қара кешке дейін біреудің шаруасын істеу. Ит сорпасын шығарды – 

діңкесін құртты, титықтатты. Ит сілікпесі шықты – а) титықтап тұралады, шаршады; ә) өрім -өрім болып, тамтығы 

қалды. Ит талағандай – үсті – басының сау тамтығы жоқ, өрім-өрім. Иттартыс – а) бірін-бірі жеңе алмау, итжығыс; 

ә) ұрыс – керіс. Ит те болса – қанша жаман болса да. Иттей ұлып қалды – жападан- жалғыз зарлап қалды. Иттен де 

көп – өте мол, тым көп. Ит терісін басына қаптады – жер- жебіріне жетті, масқарасын шығарды. Ит тиген арам ас – 

керексіз, қадірсіз. Иттің баласы – а) ұрысқанда, кейігенде айтылатын балағат сөз; ә) немере-шөберені жақсы 
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көргенде айтылады. Ит тиген күшіктей – көрінгенге жалтақ. Ит тиген табақтай қарады – жеккөрінішті сезіммен 

жиіркене қарады. Ит тиді – жас балаға біреудің сұқтануынан көз тиіп ауырды. Ит тұмсығы батпайтын – қалың ну 

орман – тоғай. Иттүйнек – піспей , өспей қалып қойған қауын. Иттігі ұстады – қырсықты. Ит тілеуін тіледі – 

жамандық тіледі. Иттің етінен  - жек көрді. Иттің итақайы – кім болса сол, кім көрінген. Ит ырғаққа салды – әуре-

сарсаң етті, ары тарт бері тартқа салды. Ит ырғын болды – мол олжаға кенелді, олжаға батты. Ит ырылдар көне – 

күйеуден алатын кәде. Иті қырын жүгірді – жолы болмады, ісі оңына баспады. Итін шығарды – берекесін алды, 

мазасын кетірді. Итақай – иттің күшігі. Итала – қара қауырсынды, жемсауы мен арқасы ақ ірі құс. 

     The dogs bark but the caravan goes on = Ит үреді, керуен көшеді [Қ: сынға ұшырап, қанша сөгіс естіп жатса да, өз 

шаруасын жалғастыра беретін адам/ ұжым туралы айтқанда. Э: түркі тілдерінен]. Dog doesn’t eat dog   = Ит итті 

жемейді/ Қасқыр да қас қылмайды жолдасына/Қарға қарғаның көзін шұқымайды [М: жақын адамдар бір -біріне 

жамандық жасамайды. Қ: адамдардың пейілі өзгерген қазіргі күні бұл нақылдан гөрі оған қарама қарсы 

мағынадағы “Dog eat dog” деген нақыл өміршең болып тұр].                                                    They say dog does  not bite 

dog. That is not true of men of letters in France. In England, I think, men of letters   bother but little with one another. They 

do not live in one another’s pockets as French authors do; they meet, indeed, infre uently, and then as likely as not by 

chance. Somerset Maugham. A Writer’s Notebook.                                                                                                          

«Қарға қарғаның көзін шұқымайды» деген сөз бар. Бірақ бұл нақылдың Франция қаламгерлеріне еш қатысы жоқ. 

Англия қаламгерлері бір-бірлеріне немқұрай. Олар француз жазушыларындай біте қайнап, өзара алысып-тартысып 

жатпайды. Оқта-текте кездейсоқ бір кездесіп қалғаны болмаса. Dog eat dog= джуңгли заңы [М: бәсекелестік пен 

бақталастыққа негізделген экономикалық қоғамда адамдар бір-бірін аямайды]. A dog in the manger || шөп күзеткен 

ит / өзі де жемейді, өзгеге де бермейді/ өзі бола алмайды, болғанды көре алмайды [М: бір нәрсені өзі пайдалана 

алмаса да, өзгеге беруге қимайтын адам. Е: “be”, “become”]. A dog’s breakfast / a dog’s dinner \\ жексұрын \\ нашар \\ 

лас\ қалай болса солай/ әлем-жәлем [Қ: жағдайға\ жұмысқа\үйге\жерге\затқа және т.т байланысты айтылады. Е: 

“be”, “make sth”, “ feel like”. C: ауызекі].                                                                 Tis a visitor, the Lady Emily Clinton-

Smyth. Eeh! The way she’s made up. Talk about a dog’s dinner! By! I wouldn’t like to work under her.                                                                      

[Catherine Cookson. The Moth. Part Four. Ch. 6]. Лейди Эмили Клинтон Смит келе жатыр. Әлем -жәлем боп боянған 

түрін қара. Оның қарамағында жұмыс істемес едім. Dog one’s life = соңына шырақ алып түсу/ басқан ізін аңду/ ізін 

бағу/ қыр соңынан қалмау/соңына сұғын қадап түсу                                                                                                     The 

thought of having his footsteps perpetually dogged by an uncle four years younger than himself,  and manifestly a youth 

with a fine taste in cheek,  was not pleasant. [P.G. Wodehouse. A Prefect's Uncle. Ch. 3]. Өзінен төрт жас кіші туысының 

оның басқан ізін аңдып жүргенін ойлағанда Гетриннің төбе шашы тік тұрды. A dog returns to his vomit = Өгіз өлген 

жеріне қайтып келеді. The dog that trots about find a bone= Жүргенге жөргем ілінер/ Қасқырды аяғы асырайды . A 

dog will not howl if you beat him with a bone\\ Сүйекпен ұрған ит қыңсыламайды. It is dogged that does it= Іздесең - 

табасың, алыссаң - аласың/ Іздеген жетер мұратқа/ Тінтінген табады/ Іздеген мықын ағашын да табады [3]. 

      Қорыта айтқанда, қазақ және ағылшын тіліндегі «ИТ» концептісі адалдық, адамның досы, сенімді серік деген 

мағыналарда ұқсас болып келеді. Кейбір тұрақты тіркестер толық балама болатындығымен де ерекшеленеді. Десе 

де жасалған талдау нәтижелері ит сөзі қатысып жасалған сөз тіркестерінің саны ағылшын тіліне қарағанда қазақ 

тілінде басым екенін көрсетті, оған дәлел сөз тіркестерінің мағыналық ауқымының да кеңдігін де айтуға болады.  

  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Уәли Н. Қазақ сөздігі. Алматы, 2013. -890 б. 

2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі / Жалпы редакциясын басқарған Т.Жанұзақов. –  Алматы: Дайк-Пресс, 

2008. – 968 б. 

3. Кеңесбаева Ү. Ағылшынша-қазақша фразеологиялық сөздік. -Алматы. 2010 

 

Ғылыми жетекші: фил. ғыл. докторы, профессор С.С. Исакова 

 

 

ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МЕКЕН ҰҒЫМЫ 

 

А.Төлепова, Сақып А 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әлемдік тіл білімі теориясында қалыптасқан әртүрлі мектептер мен бағыттар тілдік бірліктерге әртүрлі 

анықтама береді (Д. Джоунз, Л. В. Щерба, Н. С. Трубецкой, Л. Блумфильд, Бодуэн де Крутенэ т. б.). Қазақ тіл 

білімінде тілдік бірліктер тілдік ярустарда зерттелгенімен, оның жалпы заңдылықтары мен ерекшеліктері 

айқындала қойған жоқ. Тілдік бірліктер жалпы сипатта  парадигматикалық, синтагматикалық және иерархиялық 

қатынастарда айқындалады. 

Қазақ тілінде мекенге қатысты тілдік бірліктер өте көп кездеседі: 

     Алды – 1) адамның екі тізесі мен кеуде жақ аралығы. 2) адамның бері қараған жағы. 3) белгілі бір нәрсенің 

қарсы жағы. 4) бір нәрсенің бастамасы. 5) бір нәрсенің ең үлкені. 6) бір нәрсенің ең озығы, үздігі.  Алды-арты – 1) 

бір нәрсенің бас-аяғы, бар болғаны. 2) бір нәрсенің ең соңы, ақыр аяғы. Артқы – арт жағындағы, кейінгі, соңғы. 

Алыс – қашық, ұзақ. Алыс-жақын – кімнің алыс, кімнің жақын екендігін араламау. Алыссын – қашық деп білу, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Трубецкой
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Блумфильд&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=Бодуэн_де_Крутенэ&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/Парадигматика
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қашықсыну. Алыста – қашықтау, ұзап кету. Алыстау – қашығырақ, жырақтау. Алыстық – қашықтық, алшақтық. 

Алысшыл – алысқа шабатын, төзімді, мықты. Алысырақ – қашығырақ, жырақтау. Алысырақтау – қашықтау, 

алыстау. 

        Асты – 1) бір заттың үстіне қарама-қарсы жақ беті. 2) белесті жердің баурайы, етек жағы. 3) жататын, 

отыратын жері. Астылы-үстілі – қос қабатты, екі қатарлы. Астын-үстін – қалай болса солай, бейберекет. Астыңғы – 

төменгі ақырғы. Асты-үсті – бір нәрсенің астыңғы жағы мен үстіңгі жағы. 2) киім -кешектің астары мен тысы. Үсті 

– 1) белгілі бір нәрсенің жоғарғы жағы, үстіңгі беті. 2) тұлабой, дене, кісінің үсті-басы. 3) уақиғаның дәл мезгілі, 

болып жатқан уақыты. Үсті-басы – адамның бүкіл тұла бойы, бар денесі. Үстіңгі – жоғарғы, сыртқы, беткі. 

     Жақын – 1) арасы алыс емес, таяу. 2) ағайын-туған, туысқан. Жақында – таяп келу, жуықтау. Жақында – таяуда, 

жуық арада. Жақындау – 1) жақынырақ, таяуырақ, арасы қашық емес. 2) тегі жағынан ағайындас-туыстас. 

Жақындық – 1) аралық байланысы жағынан жақын болушылық, таяулық, жуықтық. 2) ағайын-туыстық, тумалық, 

ағайындастық. Жақынырақ – арасы таяуырақ, жуығырақ. Жаны – бір нәрсенің қасы, маңы. Жанында – қасында, 

маңында, тұсында. 

       Ішкі – іш жақтағы, ішіндегі. Ішкері – ішке таман, ішке қарай. Ішкеріле – ішке қарай кіру, ену. Ішкерірек – ішке 

таман, ішкерілеу. 

      Сыртқы – сырт жақтағы, өзінен тыс, бөтен, бөгде. Сыртта – шеттеліп қалу, алыстап кету. Басы-қасында – 

бастан-аяқ жанында, маңында. Маң – маңай, аймақ, айнала. 

      Ортаңғы – орта шеніндегі, орта тұсындағы аралық. Ортаншы – 1) бір нәрсенің ортасындағы, ортаңғы. 2) үлкен 

де емес, кіші де емес, шағын. Орталық – белгілі бір аралықтың бел ортасы, орта тұсы. Орталақтандыр – бір ортаға 

жинақтау, топтау, біріктіру[1]. 

      Объективті референтті ситуациялардың орталықтарына бағытталған үстеулер: ahead, back, down, up, far (алды, 

арты, асты, үсті) т.б. Мекен ұғымын білдіретін үстеулердің ерекше тобын үстеулердің де предлогтардың да 

қызметін атқара алатын предлогты үстеулер құрайды. Ал қазақ тілі агглютинативті тілдер қатарына 

жататындықтан предлог кездеспейді де ағылшын тілінің мұндай предлогты үстеулері қазақ тіліне алды, арты т.б. 

үстеу сөздерге  -ында, -інде деген септік жалғаулары жалғануы арқылы беріледі. Ағылшын тілінде сын есімдер де 

мекен қызметін атқарады. Ондай сын есімдерге next, front, rear, distant, etc. жатады, ал қазақ тілінде ағылшын 

тілінің мұндай сын есімдеріне сәйкес алыс, жақын, сырт, іш т.б. мекен үстеулерін жатқызуға болады. Сонымен 

қатар кеңістік ұғымын сөз тіркестері де атқара алады. Мысалы: close, at hand, in the distance etc. Қазақ тіліне мұндай 

сөз тіркестері қол астында, қашық жерде т.б. сөз тіркестері арқылы беріледі. Мұндай сөз тіркестерді дейксистік 

сөздер немесе құрамына дейксистік сөздер енетін тіркестерге теңестіруге болады. Мысалға, close at hand – nearly 

(No, whoever this is, is still here close at hand). in the distance – far away (I was just leaving the Institute, I heard shouting 

in the distance) [2], қашық жерде – алыста (Ағасы қашық жерден келіп отырып, үнсіз кетті), қол асты – жақын 

жерде (Әлия қол астында тұрған нәрсені өзі алмай, адам жұмсауға әбден әдеттенген) [3].  

         Қазақ тілінде мекен ұғымына қатысты бірнеше фразеологизмдер бар. Олар: ит арқасы қиянда (қашық), ұшы 

қиыры жоқ, телегей-теңіз (жазық дала), ит өлген жер (алыс жер), таяқ тастам жер (жақын жер), адам аяғы баспаған 

жер (ну орман) [3]. 

       Ит арқасы қиянда. Мағынасы - тым алыс, шалғай жер. «Аудандық оқу бөлімі ит арқасы қиян Шұбар - ағашқа 

жолдама берді» (О. Бөкеев, Қамшыгер.). Қазақ тілінде «тым алыс», «шалғай» сияқты мағыналарды кейде «қиян» 

тұлғалы сөз де түсіндіре алатыны жұрт білмейтін сыр емес. Олай болса, мынау сияқты күрделі тұрақты тіркестің 

тууына қандай себеп болды екен деген ой келеді. Фразадағы «қиянның» мағынасы біз білетіндей болса, оған «ит 

арқасын» қосақтаудың қандай ділгерлігі бар. Осы жағдайды ой елегінен  өткізе келіп, «қиянның» басқа да 

мағынасы болуы ғажап емес деген пікірді тіл дерегімен бекіте түсіп, жорамал жасауға болады. Ең алдымен «ит 

арқасын» анықтауға кіріссек, мұндай тіркес тілімізде жоқ емес. Қөші-қон кезінде уақытша екі керегені біріне-бірін 

иек арттырып жасаған баспана-қостың түрін де «итарқа» деп атайтыны ертеден белгілі. «Қиян» тұлғасының 

алдындағы «итарқасы» да осымен тамырлас болса керек. Әрине, қостың атауы ұқсатудан, теңеу арқылы пайда 

болған деуден басқа жол жоқ. Олай болса, «қиянның» өзге бір мағынасын іздестіру ойы теріс те болмайды. Кейбір 

тіл деректерінде оның мына тәрізді мағыналарын ұшыратамыз. Якут тілінде: хайа — тау ; монғолша: хянган — тау 

қырқасы; маньчжур тобындағы тілдерде: һиңан — тау жотасы Алыстан қарағанда тау қырқасы не жотасы ит 

арқаланып тұратынын еске алсақ, «ит арқасы қиан» тіркесіміз —«ит арқасындай тау жотасы» болып түсіндірілмек. 

Оның «алыс» пен «шалғайға»синоним болуын — жақын көрінген таудың өзі жүре келе алыстай түсуінен тумады 

ма екен деген ой келеді. Әрі таулы жермен жүру жазыққа қарағанда қиын-қыстауының мол болатындығы да 

ескерілген болса керек[4]. 

       Телегей-теңіз. Қос сөздің осы күнгі тіліміздегі мағынасы — ұшы-қиыры жоқ, көз жеткісіз немесе орасан көп, 

есепсіз. «Біреуге бір ауыз сөз айтпайтын тұйық адамның мұншалықты телегей-теңіз біліміне қайран қалды» (Е. 

Домбаев, Ғашықтық.). Қос сөздің бірінші сыңарының төркіні жөнінде бұдан бұрын да әңгіме қозғаған автор 

болған. «Телегей» сөзінің алғашқы мағынасы жер кеңістігімен байланысты екендігін анықтай түсетін тілдік 

деректерді тағы да ұсына кетуді орынды санадық. Якут тілінде «делегей» сөзінің бір мағынасы «кең, байтақ» 

дегендерге нұсқайды. Осы тұлға, мағынасымен қоса якут тілінен кейбір маньчжур -тунгус тілдеріне өткен. Әр кезде 

«кеңдік, келем» сөздерінің жермен, соның өлшемін аңғартумен байланысты қолданылатынын да ескерген дұрыс. 

Бұл ретте тағы бір тіл дерегі келіп килігеді. моңғол тілінде «жер» мағынасын «дэлхий» сөзі де бере алады. Бұған 

бой ұрсақ, «телегей» сөзінің алғашқы түбірі «дэл» болғандығы күмән тудырмайды. Еске сала кететін тағы бір 

мәлімет — якуттарда «дэлэгэй» сөзінің мағынасы біздің қазіргі тіліміздегі «телегейдің» ұғындыратын «жеткілікті, 
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сөздің мағынасы да — біздегі сияқты ауыспалы мағына. Сөйтіп, қос сөздің бірінші сыңары, «телегей»—байтақ, кең 

жер ұғымымен тең деп қараймыз. «Теңіз»— қос сөздің екінші сыңары. Қолда бар азын-аулақ деректерге сүйеніп, 

бұның да төркініне жорамал жасай кетейік. Хакас тілінде «теньіс» сөзі біздегі «мұхит» мағынасында қолданылады. 

Оның өзі екі түбірден құралғандығынан хабар аламыз. Біріншісі: тинь — тегіс мағынасын берсе, екіншісі: іс — сол 

тілде «су» мағынасын беретін «ус»-тың дыбыстық өзгеріске түскен түрі. Хакас тілінің дерегі бойынша, «теңіз» 

дегеніміздің ертедегі мағынасы — «тегіс су» болмақ. Деректерді ықшамдап, түйіндей сөйлесек, «телегей-теңіз» қос 

сөзіміз —«жер-теңіз», қарапайымырақ айтсақ, «жер-су» дегеннің баламасы. Аспан кеңістігіндегі планеталарды 

қоспай, өзіміз өмір сүріп отырған планетамызда ұшы-қиыры жоқ, көз жетпес нәрсе не десек, жер мен су деп қана 

жауап беруге болады. Әр нәрсенің молдығын жер мен су мөлшерімен салыстырудан келіп, олардың ертедегі атауы 

«телегей-теңіз» молдықты ұғындыратын атау болып қалыптасқан[4].  

Қазақ халқының танымында мекенге байланысты мақал-мәтелдер бар. Бұған дәлел: «Ит тойған жеріне, Ер 

туған жеріне», «Қыс – қырға қонба, Жаз – сайға қонба», «Бақа батпағына, балық көліне», «Өзге елде сұлтан 

болғанша, Өз елінде ұлтан бол», «Гүл өссе жердің көркі, Батыр туса елдің көркі», «Туған жердің түтіні де ыстық», 

«Өзен жағалағанның өзегі талмайды». Бұл мақалдардың мағыналарын ашатын болсақ – өз еліне, жеріне қызмет 

ету; батыр өзінің елі үшін туылады; су бар жерде тіршілік те болады.    

       Қорыта айтқанда, ағылшын және қазақ тілдерінің мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктерді семантикалық 

топтастыру барысы, осы екі тілдегі ең жиі қолданысқа түсетін мекен тілдік бірліктері – етістіктер, үстеулер, сын 

есімдер екенін анықтады.  Жүргізілген талдау нәтижесі бойынша табиғи статикалық нысандардың кеңістікте 

орналасуын білдіру үшін тек сөз таптары емес, сол сөз таптары қатысып жасалған тұрақты тіркестер, еркін 

тіркестер және мақал-мәтелдерде жиі қолданылатынын көрсетті.  
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XXI ғасыр-қарыштап дамыған ғылым мен білім ғасыры болғандықтан,осы жаhандану заманында жас 

ұрпаққа әлемдік стандартқа сай білім беру көкейтесті мәселе.Сондықтан да,білім беруді жаңғыртуды одан әрі 

жалғастыруға тиіспіз.Ғылым мен білімнің дамуына қызмет ету -жеткіншек ұрпақтың терең де тиянақты білім мен 

сауаттылығына ерекше мән беруден басталатыны анық.Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2012 жылғы 27 қаңтардағы 

«Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау 

жөнінде нақты міндет қойды.Осы міндет-Қазақстан Республикасының әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына кіруі бойынша алғышарт. [1]. 

Біліктілікті арттыру жүйесінің басты функциясы педагогтердің инновациялық технологияларды пайдалана 

білу қабілеттерін дамыту ғана емес,олардың жаңа әдіс-тәсілдерді өздері таба алатын,жаңғырту мен даму 

тенденцияларына сай өзінің кәсіби қызметіне рефлективті өзгерістер енгізе алатын кәсіби құзыретттілігін дамыту 

болып табылады. 

Педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту «Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл» жоспарының мақсатын жүзеге асыруға да 

бағытталады.Ол мақсат-оқушылардың білімдерін өмірде тиімді қолдануға үйрету.Сонымен қатар,ол орта білім 

жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі болып табылады.Бұл-дәстүрлі мектеп моделінен рационалды 

модельге,әрі қарай феноменальді модельге «үш адым» ілгері аттау модельдеріне көшуге педагогтердің 

инновациялық міндеттерін шығармашылықпен шеше алатын ұстаздардың болуын талап етеді. [2]. 

Қазіргі кездегі функционалдық білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жеке тұлғаның 

шығармашылық бағыттылығы мен шығармашыл тұлғасын қалыптастыру мәселесіне қызығушылықтың артуы осы 

міндеттерді шешудің басты бағдары ретінде қарастырылуда.Осыған сәйкес,өзгермелі қоғамдағы жаңа формация 

мұғалімн-білімді,бәсекелестік қабілеті бар шығармашыл,ізденімпаз,өзін-өзі жүзеге асыра алатын жан-жақты 

дамыған тұлғаны қалыптастыру керек.Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары  Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық 

көрсетілген.Ондағы басты мақсат-жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік,дене 

және рухани  тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру,оның физикалық құбылмалы әлемде әлеуметтік 

бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктер ін қанағаттандыру болып табылады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/Дерек
https://kk.wikipedia.org/wiki/Хакас_тілі
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Оқушылардың функционалдық сауаттылығын артыру-білім беру үдерісінң негізі.Білім берудегі 

сауттаылық мәселесі,біріншіден,нақты бір елдегі халықтың әлеуметтік жағдайына,екіншіден,мемлекеттің 

экономикалық дамуына,үшіншіден,елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын. 

 

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы  Ақтөбе облысы бойынша ПҚ БА институтында өткізілген курстардың 

барысында бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мұғалімнің 

дайындығын,біліктілігін арттырудың нақты тәжірибесін талдау нәтижесінде: 

-қазіргі қоғам сұранысының талаптарына сай бастауыш сынып мұғалімінің функционалдық сауаттылығын 

дамытудың қажеттілігі біліктілікті арттыру жүйесінде қалыптасатындығын көруге болады;  

-бастауыш сынып мұғалімінің қазіргі жағдайы мен функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы 

мүмкіндіктерге жол ашылатындығын көруге болады. 

Мұғалімдердің функционалдық сауаттылын оқытудың заманауи жаңа технологияларын қолдану арқылы 

қалыптастыру,олардың жаңғырту мен даму тенденцияларына сай өзінің кәсіби қызметіне рефлексивті өзгерістер 

енгізе алуына мүмкіндік туғызады.Сонымен қатар,курс барысындағы функционалдық сауаттылықты 

қалыптастыруға арналған педагогикалық технологияларды дұрыс түсініп қолдана білуіне,адам және оқушы рөлін 

жаңа түсіністікпен қабылдауына,білім беру үдерісін жобалауына ықпал етеді. 

Педагогикалық технологиялар білім беру жүйесіндегі идеялар мен көзқарастарды біліктілікті арттыру курстарында 

орынды қолдану оқу үдерісін нәтижелі етеді және педагогтардың кәсіби дайындық сапасын көтеруге мүмкіндік 

береді. [3]. 

Бүгінгі таңда кәсіби құзыретті мұғалімдерге қойылатын талаптар қазіргі қоғам қажеттілігінен 

туындайды.Функционалдық сауаттылығын қалыптастыру-жеке шығармашылық қабілетті 

дамытуды,педагогикалық инновацияларды дұрыс қабылдауды,күнделікті өзгеріп жататын педагогикалық ортаға 

тез бейімделуді қажет етеді. 

Мұғалімнің функционалдық сауаттылғын қалыптастыруда педагогикалық практиканың маңызы зор.Осы 

педагогикалық практика нәтижесінде олардың шығармашылық және педагогикалық құбылыстарын зерттеуге деген 

қабілеті дамиды,педагогикалық шеберліктерінің негіздері қаланады. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Бүгінгі заман-біліктің емес,білімнің заманы» деген сөзін басшылыққа алсақ,заман 

талабына сай дайындалған мұғалімнің шеберлігі мен жетістігі-сапалы білім мен саналы тәрбие алған шәкіртінде 

болмақ. [4]. 
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«ВЕБ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КУРСЫ БОЙЫНША МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛ 

ДАЙЫНДАУ 

 

Қошмұхан Әсел Аралбекқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Электрондық оқулықты даярлау кезіндегі қолданатын ақпараттық технологиялардың бірі – мультимедия. 

Электрондық оқулықта мультимедиалық мүмкіндіктер оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып 

қолданылды. Атап айтканда, оқу мәтінін оқушы тек тыңдап немесе тек оқып отырып, сондай-ақ тындап, әрі оқып 

отырып меңгеру мүмкіндіктері қарастырылды.  

Шетел ғалымдары мультимедиаға төмендегідей түсініктер берген. 

Мультимедия – әртүрлі типті ақпараттарды компьютердің ұсыну мүмкіндігін дамытатын және адамның 

мультисенсорлық табиғатына негізделген технология. (D.Little) 

Мультимедия – екі не одан да көп типті ақпараттарды интерактивті формада біріктіру. (Д.Х.Жонассен) 

Мультимедия – әртүрлі формада ұсынылған ақпараттарды біріктіруге мүмкіндік беретін компьютердің 

ақпараттық. (И.И.Косенко) 

«Информатика және компьютерлік техника» деп аталатын қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми 

түсіндірме сөздігінде мультимедиа ұғымына мынадай түсіндірме берілген: «мультимедия компьютерде дыбысты, 

ақпаратты тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология». 
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Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және 

мультипликациялық түрде шығаруды жүзеге асырады. Мәтін түрлі–түсті графика, дыбыс, сөз бен кескін синтезін 

жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, диалогтық түрде жұмыс істейді. Мультимедия 

элементтерімен еркін интерактивті түрде қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейнекөріністерді компьютер 

экранында көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. Мультимедиялық бағадарламалар сөйлейтін 

энциклопедиядан бастап, бейнеклиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық қамти алады [1].  

Оқушыларға білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың оның ішінде мультимедиялық 

технологиялардың атқаратын ролі ерекше зор. Сондықтан ннформатика пәні  сабақтарында мультимедиялық 

технологиялар жиі қолданылуда. Осыған байланысты   күнделікті сабаққа: 

- мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық оқулықтарды);  

- компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта);  

- интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже береді [2]. 

Мен «Веб технология» курсынан мультимедиалық электронды оқу құралын жасауда C#- ортасын таңдадым. 

C#-та сапалы түрде жаңа типті жобалардың құрылу мүмкіндігі кең. Әрине, жобалардың жаңа типтерін тілдің 

жаңалықтарына қатыстыруға болмайды. Бұл мүмкіндіктерді .NET Framework 3.5 каркасы мен Visual Studio 2008 

береді. Бірақ, тіл, құрастыру ортасы, каркас ортасы тығыз байланысты болғандықтан, C# -та программалаушының 

көзқарасы бойынша, C#-та программалық жобаларды құру мүмкіндіктері айтарлықтай кеңейген. C# компонентті 

программалау тілі ретінде құрылды, бұл тілдің басты қасиеті, яғни құрылған  компонентті қайталап қолдану 

мүмкіндігін береді. Компилятор арқылы құрылған компоненттер өзі құжатталатын, сондай -ақ программалық 

кодтан өзге құрамында компонентті сипаттайтын метаақпарат бар, сондықтан әртүрлі платформада орындалуы да 

мүмкін [3]. Соның бірі электронды оқулық жасауда С# тілінің кең мүмкіндіктерін қолдана отырып жасауға 

ыңғайлы. Мен өз жобамды жасауда Button, Label, ToolStrip, Panel, AboutBox компоненттерін қолдандым.  

 Label компоненті - мәтіндік ақпаратты көрсетуге арналған. Компонент өрісінде көрсетілетін мәтінді пішімді 

әзірлеу кезінде де, Text қасиетіне мән беру арқылы бағдарлама жұмысы кезінде де орнатуға болады.  

 Button компоненті - командалық батырманы білдіреді. 

 Panel компоненті басқару компоненттерінің тобын, ақпаратты енгізу және көрсету компоненттерін, сондай-

ақ GroupBox сияқты басқа компоненттер - контейнерлерді біріктіретін контейнер (басты компонент) ретінде 

қызмет ететін панель болып табылады. Panel компоненті Standard қойындысында орналасқан және пішімнің 

сыртқы түрін жақсарту үшін, сондай-ақ бірнеше компоненттерді топтастыру үшін қолданылады. Бұл компонент 

өзінің қасиеттері бойынша пішінге ұқсайды. Егер Panel-ге бірнеше басқа компоненттер орнатылса, панельді 

ауыстырғанда, онда орнатылған компоненттер де жылжиды. 

 ToolStrip панелдері командаларды жылдам орындау үшін қолданылады. Кейде осы панелдердің элементтері 

мәзір функцияларын қайталайды. Бұл компонентті пішінге орнатқан кезде ол қалыпты жағдайда оның жоғарғы 

бөлігінде орналасады. Пішін өңдеу режимінде бұл панельдің сол жағында төмен көрсеткіші бар батырманы 

қамтиды. Көрсеткіш басу ашылмалы мәзірдің пайда болуына әкеледі. Ашылмалы мәзірдің әрбір пункті панель 

бетінде жасалатын компонент түрін таңдауды қамтамасыз етеді [3].  

 

 
1-сурет. Басты бет. 

 
 

3-сурет. PDF форматында оқу. 
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4-сурет. Аудио-видеоурок тыңдау. 

 

AboutBox компоненті "бағдарлама туралы" диалог болып табылады. Компонент AboutBox сыныбымен іске 

асырылады.  

 
2-сурет. AboutBox компоненті. 

 

Компонент ішінде мәтін баптаулары беріледі. Бұл компонент үшін екі түрлі аудитория бар. 

Пайдаланушылар: ол жобаның қашан құрылғандығын, оны жасаушы адамды, қолданба атауын  және қандай 

нұсқада жасалғандығын анықтай алады. Өте қарапайым материал. 

Әзірлеушілер: жинақтау, нұсқасы және файл туралы  толық ақпарат беру  кезінде, әдетте 

компиляцияланатын, кеңейтілген кодпен проблемаларды жою кезінде қолданылады.  
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ТЕМА РАБСТВА В РОМАНАХ «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» М. МИТЧЕЛЛ И «ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА» Г. 

БИЧЕР-СТОУ 

 

Кулумжанова А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

 Рабство, как социально-общественное явление уходит своими корнями глубоко в древность. Сущность 

рабства заключается в том, что господин владеет личностью своего раба на правах собственности. Раб не 

принадлежит самому себе; личная его индивидуальность уничтожается.  

В Европе рабовладение было распространено практически повсеместно. Рабство считалось вполне 

законным вплоть доXVIII в., но уже во второй половине столетия стала распространяться точка зрения на 

рабовладение как на насилие над личностью. Основным источником живого товара была Африка, откуда насильно 

вывозили негров. Рабами становились и их потомки. 

 Рабский труд в основном использовался на плантациях, поскольку белые считали ниже своего достоинства 

работать в поле, даже ради своего выживания. Следует отметить, что со временем появились острые 

противоречиямежду Севером и Югом, ведь на Севере отсутствовало рабство, а на Юге оно существовало в  

больших масштабах. Как следствие, появился аболиционизм (общественное движение за отмену рабства), 

выступавшийпод девизом «Все люди рождаются равными». Именно эти противоречия послужили предпосылкой к 

Гражданской войне 1861-1865 годов между Союзом Севера и Конфедерацией Юга и принятием Тринадцатой 

поправки к Конституции США, 1 раздел которой провозгласил свободу рабов. 
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        Наиболее знаменательными произведениями о рабовладении являются романы Гарриет Бичер -Стоу 

«Хижина дяди Тома» и Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Несмотря на единство темы, указанные 

произведения во многом разнятся. 

        Прежде всего романы отличаются в жанровом отношении. Многие исследователи рассматривают Г. 

Бичер-Стоу как представительницу романа домашнего очага – литературного течения, соединяющего в себе 

«романные традиции Джейн Остин, сентименталистскую прозу Ричардсона и роман воспитания  18в.» [1, с. 

368]. Роман «Унесенные ветром», по мнению М. Митчелл, – книга «о женщине, которая влюблена в чужого 

мужа, но между ними ничего не происходит» [2, с. 9.]. Жанр романа сразу же после появления вызвал 

серьезные споры. Наиболее популярной точкой зрения является рассмотрение произведения как исторического 

романа. 

Многие события, упомянутые в обоих романах, рождены эпохами, в которые создавались произведения. Г. 

Бичер-Стоу писала «Хижину дяди Тома» в 1852 году, в самый разгар аболиционизма в Америке , когда рабство 

находилось в расцвете, и был принят жестокий закон о поимке беглых рабов. 

       М.Митчелл же родилась в 1900 году и пишет «Унесенные ветром» в 1936 году, когда Гражданская война 

давно прошла, а Конфедерация существует лишь на страницах истории. Американский историк У.Дж. Кэш в 

книге «Дух Юга» называет роман сентиментальным, подтверждающим легенду о Старом Юге, как о 

счастливой стране, где отношения между южными джентльменами и неграми строятся на полном 

взаимопонимании, лояльности и доверии [3, с. 419-420]. Это особенно заметно в первых главах произведения, 

где говорится, что негры практически не получают наказаний от своих господ. При этом негры упоминаются 

наравне с животными, что демонстрирует настоящее отношение писательницы к рабам.  

       Отличаются тематика и проблематика произведений. Роман «Хижина дяди Тома» целиком посвящен теме 

рабства, отношению господ к своим «вещам», сосуществованию хозяев-белых и рабов-негров, что отражается 

даже в названиях глав.  Например, название главы 5 «Как одушевленная собственность относится к перемене 

хозяев» [4, стр. 16]. 

        У Митчелл негры являются второстепенными персонажами. Ее больше интересуют влияние войны на 

людей, ее последствия, отношения героев на фоне послевоенной разрухи и быт проигравших южан.  

        Особенно ярко это передается через размышления и воспоминания главной героини романа: «В этот 

вечер, среди окружавшего ее безмолвия, стоило Скарлетт закрыть глаза, и она легко переносилась мыслями в 

Тару, и ей казалось, что она снова там, в сельской тиши, и жизнь течет как прежде, не меняясь. И вместе с тем 

что-то говорило ей, что и там прежняя жизнь не вернется никогда [5, с. 323].  

        Само отношение к рабам весьма различно. Бичер -Стоу сострадает им, переживает горе матерей, чьих 

детей продали и разрушенных семей. Она считает их равными белым, и в чем -то даже превосходящих их. 

Один из героев, Джордж  рассказывает: «Я видел, как мою мать и шестерых моих сестер и братьев пустили с 

аукциона» [4, с. 57]. 

.   Г. Бичер-Стоу далека от идеализации всех негров, которые в книге изображаются с разных сторон. Среди 

них есть те, кто свыкся со своим положением и уже наслаждается им. Самыми жестокими угнетателями 

становятся сами же рабы, выбившиеся из общей массы и угодливо служащие своему хозяину. Таковыми 

являются Сэмбо и Квимбо: «Хозяин выдрессировал их не хуже своих бульдогов, и они, пожалуй, не уступали 

им в свирепости» [4, с. 143]. 

        В «Унесенных ветром» писательница не оправдывает рабство, но и не видит в нем ничего плохого. М. 

Митчелл уверена, что негры как дети, которым требуются господа, заставляющие их жить по канонам морали 

и нравственности: «Но в массе своей они были как дети…» [5, с. 635]. 

        Разнится авторское отношение не только к неграм, но и к их господам. В романе Бичер -Стоу отнюдь не 

все белые находятся на стороне рабовладения. Но те, кто принимают подобный государственный институт, 

имеют весьма гиперболизованные негативные черты. Такими являются жестокие угнетатели Гейли и Легри, 

совершенно равнодушные к судьбам своих негров. Авторская позиция в обоих романах объяснима 

отношением писательниц к аболиционизму. Для Г. Бичер -Стоу аболиционисты – герои, помогающие 

обездоленным и униженным, спасающие негров от жестокости белых. Так, хозяйку Тома, Эмили Шелби 

называют аболиционисткой [4, с. 17]. Митчелл же пишет об аболиционистах с насмешкой [5, с. 17]. 

Особая роль в произведениях отводится отношению героев к религии и ее роль в жизни персонажей. По 

мысли Бичер-Стоу, религия должна привести негров к спасению, только вера в Бога, исполнение всех 

христианских заповедей помогут им. При этом писательница возмущенно пишет о священниках, 

утверждающих, что рабство заложено в природе, что один человек может эксплуатировать и унижать другого. 

[4, с. 98]. 

Таким образом, произведения различаются по жанрам, времени написания и проблематике. Для Бичер -

Стоу рабовладение – преступление против личности, ее рабы – сильные и умные люди. Митчелл ностальгирует 

по Старому Югу, негры воспринимаются ею как наивные дети, которым требуется сильная рука.  
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№ 3 СЕКЦИЯ  

«ҒЫЛЫМ, ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОГРЕСС ПЕН ИННОВАЦИЯЛАР»  

 

СЕКЦИЯ № 3 

«НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОГРЕСС И ИННОВАЦИИ» 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ  

 

Калиев А.Ж. 

Актюбинский Региональный Государственный Университет им. К.Жубанова  

    

 Полиэтилен — высокомолекулярное соединение, полимер этилена; белый твёрдый продукт, устойчивый к 

действию масел, ацетона, бензина и других растворителей, а также сильных кислот, кроме концентриро ванной 

азотной. 

Сырье 

Сырьем для производства полиэтилена служит этилен-С2Н4.- бесцветный газ, представляющий простейший 

непредельный углеводород класса олефинов. 

Получения полиэтилена высокой плотности (при низком давлении) 

Методом низкого давления получают полиэтилен высокой плотности (ГОСТ 16338-77). Его выпускают в 

чистом виде (базовые марки), а также в виде композиций с добавками полимерными и неполимерными (в том 

числе с красителями и стабилизаторами). Базовые марки полиэтилена имеют вид порошка, а композиции на их 

основе - порошка или гранул одинаковой геометрической формы, с размером в любом направлении 2-5 мм. 

Применяют его там же, где и полиэтилен низкой плотности. Плотность всех сортов этого полиэтилена (высшего, 1-

го и 2-го) должна быть 951-952 кг/м3 с допуском ±3 кг/м3. 

Полимеризация этилена при низком давлении значительно проще в аппаратурном оформлении и дает более 

высокую конверсию, чем при высоком давлении, но имеет следующие недостатки: 

- необходимость применения большого количества растворителей и их регенерации; 

- применение легко взрывающегося катализатора и необходимость его синтеза;  

- необходимость отмывки катализатора и меньшая чистота полимера. 

Применение 

Используется для изготовления первичной оболочки кабеля, для профильно -погонажных изделий, для 

напорных труб и соединительных деталей, для технических изделий в т.ч., листов, для изделий культурно -

бытового назначения и хозяйственного обихода, для цветных труб, профилей; выдувных изделий.  

 

          Литература: 

1. Оленев Б. А., Мордкович Е. М., Калошин В. Ф. «Проектирование производств по переработке 
пластических масс». М.: Химия, 1982 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИУРЕТАНА 

 

Калинчук Б.В. 

Актюбинский Региональный Государственный Университет им. К.Жубанова  

 

Полиуретановые материалы являются широко распространенными полимерами в народном хозяйстве. Они 

характеризуются комплексом ценных эксплуатационных свойств, а именно высокой прочностью, высоким 

относительным удлинением устойчивостью гидролитическому воздействию и устойчивости к воздействию 

некоторых видов агрессивных сред. Однако, основным недостатком полиуретановых материалов является их 

низкая устойчивость к воздействию к термической и термоокислительной деструкции, причем полиуретаны 

являются горючими полимерами, их кислородный индекс составляет 17-19%. Поэтому повышение устойчивости 

полиуретанов к воздействию высоких температур и к воздействию открытого пламени является актуальной 

задачей. 

   Снижение влияния этого недостатка на работоспособность полимеров в процессе их эксплуатации 

осуществляют за счет модификации. Существуют несколько способов модификации. Модификация может быть 

физической и  осуществляется путем наполнения полимерного материала различного рода продуктами без 

образования химических связей, либо химической. В этом случае присутствуют химические связи между 
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полимерной матрицей и соединением модификатора. В свою очередь химическая модификация может быть 

осуществлена на различных стадиях получения и переработки полимеров. 

   Таким образом, существует реальная возможность варьирования свойств полимерного материала в 

широких пределах, а также получение полимера с комплексом заданных свойств. 

   В настоящее время ведутся активные работы в области получения модифицированных полимерных 

материалов, в том числе и полиуретановых, которые сохраняют исходные свойства и характеризуются 

дополнительными, в частности имеют повышенную термическую устойчивость.  

 

Список использованной литературы: 

1.     Саундерс Дж. Х., Фриш К. К. Химия полиуретанов. – М.: Химия, 1968. – 470 с. 

 

Научный руководитель – пр. ,магистр Айкенова Н.Е. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ФЕНОЛОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

КАРБОНАТНЫМ ШЛАМОМ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВ АЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

 

Узакбаева Л.C. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

На сегодняшний день развитие нефтехимии стало одной из основ экономики для нашей страны. Однако, в 

результате нефтедобычи происходит выброс и дальнейшее  накопление отходов в окружающей среде. 

В производственной составляющей большинства нефтяных объектов особенности отрицательного влияния 

технологических процессов на организм человека известны и связаны, в основном, с различными аварийными и 

непредвиденными утечками нефтепродуктов, а также их разливами [1].   

В то же время упускается из виду, что многие предприятия, не относящиеся к добыче и переработки нефти, 

но так или иначе использующие нефтепродукты, в той или иной мере загрязняют почву, воду и атмосфер у [2]. 90% 

выбросов фенола и формальдегида по области приходится на предприятия, выпускающие минераловатные изделия 

и древесноволокнистые плиты» [3].  

Фенолы, выделяемые из каменноугольной смолы, а также получаемые окислением ароматических 

углеводородов, являются ядовитыми для человеческого организма веществами и относятся ко 2-му классу 

опасности отходов производства и потребления. Их токсичность обусловлена гидрофобными эффектами и 

следствием формирования феноксильных радикалов. 

В производственной среде воздействие фенола на организм человека происходит через вдыхание его паров 

или путем контакта самого раствора с кожей. Это провоцирует химические ожоги, серьезное раздражение 

слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, а также вызывает нарушение функций нервной системы. 

Актуальность данной проблемы связана с широким спектром применения фенола и его производных в 

промышленности. Нефтедобывающие, коксохимические заводы, а также большие комплексы нефте - и 

углеперерабатывающей промышленности до сих пор являются активными источниками поступления фенола в 

атмосферу [4]. 

Утверждённый в законодательном порядке санитарно -гигиенический норматив устанавливает предельно 

допустимые концентрации химических элементов. ПДК фенола составляет: ПДК в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений (ПДКр.з.) – 1 мг/м³ и среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – 0,003 мг/м³ [5-7].  

Промышленные сточные воды, содержащие фенолы - один из наиболее токсичных видов промышленных 

стоков, подлежащих обязательной очистке.  

На сегодняшний день предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности являются 

достаточно крупными потребителями воды, которая имеет многоцелевое назначение, в том числе используется для 

технологических операций, приготовления различных растворов, необходимых для выработки продукции, 

нагревания и охлаждения продуктов, промывки технологического оборудования и т. д.  

Рассмотрена возможность очистки промышленных сточных вод химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств с помощью адсорбционной очистки  отходами производства, на объектах 

которой образуется значительное количество сточных вод. Повышение требований к значениям нормативно -

допустимого сброса (НДС) сточных вод требует более эффективных и экологических способов их очистки [8].  

Таким образом, современное состояние окружающей среды требует дополнительных мер по очистке 

отходов, особенно, производства, связанного с фенолом, а стареющее с каждым годом, но остающееся 

экономически выгодным, производственное оборудование нуждается в усовершенствовании  обеспечения 

безопасности труда. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ В 

МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Альмухамедова А.К.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Развитие металлургической отрасли Казахстана и в целом стран СНГ характеризуется модернизацией, 

ужесточением требований по качеству исходного сырья, а также сменой методов управления производством. 

Особые требования по качеству сырья, в том числе восстановителей, предъявляют и производители ферросплавов. 

На сегодня качество сырья определяется международными стандартами и требованиями потребителей, которые, 

как известно, неодинаковы.  

Основным углеродистым восстановителем при выплавке ферросплавов длительное  время остается 

коксовый орешек – отход при сортировке валового и доменного классов кокса. Требования ферросплавного и 

доменного производств к коксу диаметрально противоположны. Если для доменного процесса главные 

показатели: высокие крупность (более 40 мм) и механическая прочность, то для выплавки ферросплавов - высокое 

электросопротивление и реакционная способность, обеспечиваемые при небольшой плотности и развитой 

пористой структуре. При производстве ферросплавов углетермическим восстановлением коксовый орешек принят 

ввиду того, что соответствует специфическим требованиям процесса. Однако он имеет и недостатки. Так, его 

недостаточно высокая реакционная способность и относительно низкое электросопротивление ведут к неполному 

использованию возможностей печных агрегатов и к повышенному расходу электроэнергии. В связи с этим в 

ферросплавной практике все больше распространяется замена коксового орешка каменными углями и иными 

восстановителями [1, с. 8-9; 2, 9-10]. 

В качестве углеродсодержащего восстановителя могут быть также использованы различные материалы: 

древесный, бурый и каменный уголь, нефтяной, пековый или каменноугольный кокс, антрацит, различные 

полукоксы, древесные отходы и другие углеродистые восстановители, применяемые при выплавке ферросплавов, 

должны обладать хорошей реакционной способностью, высоким удельным электрическим сопротивлением, 

соответствующим для каждого сплава химическим составом золы, достаточной прочностью, оптимальным 

размером куска, хорошей газопроницаемостью и термоустойчивостью, невысокой стоимостью. 

Под реакционной способностью углеродистого восстановителя понимают его химическую активность по 

отношению к определенной реакции, данному оксиду, которая зависит от размера, степени упорядоченности и 

характера упаковки кристаллов углерода, от плотности и пористости материала, характера его поверхности, 

адсорбционной способности по отношению к реагирующему газу, от содержания различных примесей и др. 

Реакционная способность восстановителя характеризуется условной величиной, определяемой  по скорости 

реакции CO2+ С= 2CO. Иногда о реакционной способности судят по реакции горения углерода С + O2=CO2 или по 

взаимодействию углерода и SiO2. [3, с.27-31]. 

В зависимости от вида восстановителя способы производства ферросплавов подразделяются на 

силикотермический, алюмотермический и углетермический Последний способ лежит в основе производства 

наиболее массовых (крупнотоннажных) ферросплавов кремния, марганца и хрома. Как известно, метод 

восстановления оксидов углеродом - один из рациональных и экономичных. [4, с.20-27]. 

На практике, как правило, используют смеси различных восстановителей добиваясь оптимальных значений 

электрической проводимости, газопроницаемости и реакционной способности шихты. Исследование вопросов 

связанных со смешением различных восстановителей на примере добавки антрацита в шихту печей  совместно с 

коксом и иными углеродсодержащими восстановителями является весьма актуальной задачей, как с технической, 

http://ksu.edu.kz/files/nauka/3I/2017/%201nomer/nurpeisova_stat_ya_1_ispr_liter.pdf
https://moluch.ru/archive/184/46800/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-gorodov-kazahstana-s-povyishennyim-urovnem-zagryazneniya-337521/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-gorodov-kazahstana-s-povyishennyim-urovnem-zagryazneniya-337521/
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так и с экономической точки зрения. Внедрение этой технологии позволяет снизить расход кокса при выплавке в 

печах, при этом отсутствует необходимость дополнительных капиталовложений. [5, с.150-154]. 

Результаты применения антрацита в производстве ферросплавов противоречивы. Из ископаемых 

углеродистых материалов он получил ограниченное применение и используется в основном на зарубежных 

предприятиях как добавка к коксу, например, при выплавке ферросилиция. В отдельных случаях применяют 

антрацит в смеси с древесным углем [1]. 

Антрациты, применяемые в качестве восстановителя без предварительной термической обработки, должны 

иметь низкую зольность (A
d
, %), малое содержание фосфора (P

rf
, 96) и серы (S

d
, %) и благоприятный химический 

состав золы, невысокий выход летучих веществ (V, %), достаточную термическую стойкость и прочность, низкую 

графитируемость, высокое удельное электросопротивление при температурах процесса и реакционную 

способность, оптимальную крупность. Известно, что антрацит по сравнению с коксом обладает повышенным (в 

1000-1500 раз) удельным электросопротивлением, что является большим его преимуществом как восстановителя 

[2]. 

Кроме того, большим преимуществом антрацита перед коксом является его высокое удельное 

электросопротивление, которое на два порядка выше, чем кокса (2,7-10
2
 против 3,8 Ом-см). Реакционная 

способность антрацита (Ксо2) несколько ниже таковой кокса, что связано с его высокой плотностью, низкой 

пористостью и малым объемом пор. Структурная прочность его равноценна прочности кокса, а термическая 

стойкость (ПТС) на 4,3% абс. ниже, чем кокса. 

Промышленное применение антрацита в качестве частичной замены традиционного углеродистого 

восстановителя (кокса) при производстве высокоуглеродистого феррохрома провели в цехе № 2 на печах № 21, 22 

типа РКЗ-21 на Аксуском заводе ферросплавов - филиал АО "ТНК"Казхром". Казахстан, г. Аксу. Опытный период 

производства был 23 дня. [6]. 

За рубежом в качестве восстановителя успешно используют торфяные брикеты и торфяной кокс, 

характеризующиеся высокой реакционной способностью, пористостью, чистотой и низкой электрической 

проводимостью. Высокая стоимость этих материалов (на единицу содержащегося в них углерода) и значительные 

транспортные издержки при их перевозке в настоящее время препятствуют их широкому применению, однако при 

организации крупномасштабного производства их в определенных районах положение может коренным образом 

измениться. Для обеспечения оптимальных металлургических свойств восстановителей, используемых в 

электротермии, важно иметь сообщающуюся систему пор, что создает комплекс транспортных артерий, 

обеспечивающих доступ газа-реагента вглубь куска углеродистого восстановителя. [7, 12-13]. 

Как уже было отмечено выше, решающим аргументом выбора восстановителя или смеси восстановителей в 

каждом конкретном случае должны быть техническая возможность и экономическая целесоо бразность его 

использования. Становится ясным, что поиск альтернативных видов восстановителей и создание технологии 

выплавки с целью сокращения расхода дорогостоящего сырья или полного его исключения из технологического 

процесса производства для ученых представляет исключительно важную задачу. 

В настоящее время существует и сохранится на ближайшую перспективу дефицит коксующихся углей в 

результате сокращения их запасов. К тому же хорошо коксующиеся угли - дорогое сырье. 

Высококачественный древесный уголь отсутствует на свободном рынке, что приводит к необходимости 

частичной и даже полной его замене на другие, лучшие по качеству восстановители. Дефицитность и 

непрерывный рост цены заставляют ограничивать количество древесного угля в шихте и искать пути его замены. 

Реализация этого направления неразрывно связана с выбором новых углеродистых восстановителей.  
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

Абдолла А.А., Аманов М.К., Балдир Р.Р. 

Актюбинский Региональный Государственный Университет им. К. Жубанова  

 

        Рассматривается вращательное движение твердого тела с изменяемыми моментами инерции для случая, 

когда эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения. Дана геометрическая интерпретация движения и 

решение уравнений движения. 

        Пусть твердое тело движется около неподвижной точки О. Введем правые декартовы системы 

координат с общим началом О в центре масс тела: ОХҮZ- инерциальная система, Охуz – система главных осей 

инерции. Положение главных осей определяется однозначно углами Эйлера: 

φ= (L, х), ψ= (Х, L),  = (Z ,z), 

 где L- линия узлов координатных плоскостей Оху и ОХҮ. 

        Пусть К – кинетический момент тела и   - момент внешних сил. Теорема об изменении 

кинетического момента относительно инерциальной системы  дает уравнение [1] 

                                          .
dt

Кd

 

Спроектируем обе части этого векторного уравнения на главные оси инерции Охуz.

  

Тогда вращение тела с угловой скоростью   описывается динамическими и кинематическими 

уравнениями Эйлера: 

 

                                      А
 qrВС

dt

dр
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;               

                      В  рrСА
dt
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)( ;                      (1) 
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d

dt

d 



sin ;                                (2) 

                                       r = cos    

dt

d

dt

d 



; 

где р, q, r – составляющие вектора  ; А,В,С, - главные моменты инерции.  

Получена система шести обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка 

относительно шести неизвестных функций времени р , q, r,        Общие интегралы должны содержать шесть 

произвольных постоянных, которые определятся, если задать начальное положение и начальную угловую скорость 

тела. 

        В данной работе рассматривается случай Эйлера - Пуансо  ( =0), когда системы (1) и (2) 

независимы. Предполагается, что моменты  инерции изменяются пропорционально одной функции  ƒ (t):  

                    А= А0 ƒ (t), В= В0 ƒ(t), С=С0 ƒ (t). 

 

Система уравнений (1) принимает вид: 

        А0 

 
  000  fqrBC

dt

рfd
; 

                                  В0 

 
  000  fрrCA

dt

qfd
;                (3) 

    С0 

 
  000  fpqAB

dt

rfd
; 

        Найдем первые интегралы уравнений (3). Для этого умножаем уравнения (3) соответственно на pƒ , qƒ, 

rƒ и складываем их почленно. Интегрируя, находим  
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  frCqВрА  22

0

2

0

2

0
2

1
һ, 

где һ есть произвольная постоянная. Это интеграл – типа интеграла энергии. 

        Для нахождения второго интеграла умножим уравнения (3) соответственно на А 0 рƒ, В0 qƒ, С0r ƒ и 

сложив их проинтегрируем; получим 

(А0 
2

 р
2 
+В0 

2
 q

2 
+C0 

2
r
2
) ƒ

2
 =К

2
, 

         где: К постоянна. Это интеграл – типа интеграла площадей.  

   Используя два последних интеграла можно дать геометрическую интерпретацию движения тела. Она 

заключается в следующих утверждениях: 

1. Проекция мгновенной угловой скорости на направление кинетического момента есть величина 

постоянная; 

2. Длина радиуса- вектора пропорциональна величине угловой скорости;  

3. Касательная плоскость к эллипсоиду инерции в каждый момент времени перпендикулярна кинетическому 

моменту и движется, оставаясь параллельной некоторому своему начальному положению.  

В частном случае, когда эллипсоид инерции относительно неподвижной точки есть эллипсоид вращения, 

интегрирование уравнений движения для случая Эйлера-Пуансо доводится до конца в элементарных функциях.  
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КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Алмышева Г.А., Жарылгасынова К.А., Маменова А.Е.; 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Для улучшения теплоизоляционных свойств керамических стеновых материалов в сырьевую шихту 

рекомендуется вводить нетрадиционные технологические добавки: модифицированные цеолитсодержащие 

кремнистые породы, вулканический пепел, туфовые отходы, мелкоразмерный вермикулит. Вспучиваемость 

керамического пористого заполнителя может быть повышена путем применения нетрадиционных видов сырья 

(алеврита, вермикулита) и придания сырцовым гранулам специальной формы.  

настоящее время большим спросом на рынке стройматериалов пользуются керамические материалы 

(пустотно-пористый кирпич, керамзитовый гравий), обладающие высокими теплоизоляционными свойствами. Так, 

например, при производстве стеновых пустотно-пористых изделий экономится сырье (до 40%) и топливо (до 20%), 

себестоимость снижается на 10-15%. В процессе эксплуатации зданий, возведенных из таких изделий с более 

высокими теплотехническими характеристиками, значительно экономится тепловая энергия на отопление. В 

средней полосе России на обогрев 1м
2
 площади требуется 500кВт/час в год. Применение эффективных 

теплоизоляционных материалов и изделий позволяет снизить затраты на отопление в 2-3 раза. 

          Для получения пустотно-пористых изделий с улучшенными эксплуатационными свойствами 

применяется глинистое сырье достаточно высокого качества и современное перерабатывающее оборудование. 

Однако не всегда местные сырьевые ресурсы удовлетворяют по своим характеристикам требованиям 

промышленности. В этом случае для улучшения свойств сырья необходимо использовать эффективные способы 

его переработки или применять нетрадиционные технологические добавки. 

Наиболее распространенным способом улучшения качества глинистого сырья является введение в 

керамическую шихту технологических добавок различного назначения. Применение природных разновидностей 

данных пород в некоторых случаях не способствует решению поставленной задачи и в этом случае требуется 

предварительное их обогащение. 

        Проведены исследования по применению в производстве керамических изделий пирокластического 

(тефрогенного) материала: вулканического пепла Куркужинского месторождения и отходов добычи туфов 

Заюковского месторождения Кабардино-Балкарской республики, обладающими неплохими теплоизоляционными 

свойствами. 

Исследуемый вулканический пепел сложен лапиллями, соответствующих размеру гравия и щебня (2-60 мм), 

песчаными частицами (0,05-2,0 мм), алевритовыми частицами (0,005-0,05 мм) и глинистыми частицами (0,0-0,005 

мм). Состоит из минералов кварца, полевого шпата, биотита, цеолита, кристаллита, вулканического стекла, 

графита, магнетита, гематита и др. Насыпная плотность пепла в среднем составляет 1000 кг/м
3
, а по узким классам 

крупности изменяется от 515 до 1180 кг/м
3
. Истинная плотность (удельный вес) около 1340 кг/ м

3
. Пустотность 

достигает 29 %. Теплопроводность не превышает 0,145 Вт/(м·К). Модуль крупности равен 1.6.  
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       Отходы туфов с размерами частиц менее 1мм добавлялись в глинистое сырье вышеуказанных 

разновидностей. Получены керамические изделия со следующими характеристиками: средняя плотность 1550-1700 

кг/м
3
, прочность при изгибе 4,1-6,2 МПа, при сжатии 15,2-24,3 МПа, водопоглощение 9-12,2%. Образцы, 

отформованные только из глины, имеют более высокую среднюю плотность (2000 кг/см
3
) и, соответственно, 

худшие теплоизоляционные свойства [3]. 

       В качестве теплоизоляционной добавки при производстве стеновых керамических изделий может быть 

использован вспученный вермикулит - природная минеральная смесь гидратированных слюд (гидратированных 

силикатов Fe, Mg и Al), содержащая определенную примесь негидратированной слюды и других минералов. 

Вермикулит является одним из лучших теплоизоляционных материалов (коэффициент теплопроводности равен 

0,054-0,078 ккал/мч 
о
С). 

       Установлено, что добавка вспученного вермикулита Татарского месторождения Красноярского края в 

глинистое сырье минералого-технологической разновидности 3б оптимальна в количестве 10%. При этом средняя 

плотность уменьшается на 0,09 г/см
3
, а прочность при сжатии несколько увеличивается (на 15%). При введении 

большего количества вермикулита (20 и 30%) плотность снижается с 2,07 до 1,83 - 1,89 г/см
3
, а прочность при 

сжатии – с 24,8 МПа до 17,4-19,7 МПа. С увеличением содержания вермикулита с 10 до 30 % водопоглощение 

возрастает с 12,2 до 16,0 %, общая усадка не изменяется. 

       На основе легкоплавких глин и мелкоразмерного вермикулита (с размерами частиц менее 0,63мм) 

разработана технология получения керамических пористых заполнителей, удовлетворяющих требованиям 

стандарта. Ее применение обеспечивает расширение направлений использования легкоплавких, но не 

вспучивающихся без добавки вермикулита, глин. Кроме того, вермикулит обеспечивает снижение объемной массы 

гранул за счет увеличения вспучиваемости глин в 1,4-1,6 раз, получение более высоких марок керамзита (200-250). 

Выход целых гранул составил 100%. Поверхность гранул более ровная, гладкая, 

с меньшим количеством видимых глазом трещин и меньшими их размерами. Внутренняя часть гранул 

отличается более ярким проявлением стеклофазы и увеличенным количеством пор. Повышение пористости 

происходит не только за счёт увеличения объема гранул, но и за счет большей пористости, присущей 

термовермикулиту (общая пористость термовермикулитовой гранулы составляет 90 – 92 %, а керамзитовой 

гранулы на основе одной глины около 70 %). 

Улучшение вспучиваемости можно объяснить отличием химического состава вермикулита от глинистого 

сырья, а именно: 1) повышенным (в 2 раза) содержанием в вермикулите Fe2O3 + FeO, наличие которых понижает 

вязкость расплава и приводит к ослаблению поверхностного натяжения нагреваемых гранул, вследствие чего 

снижается нижняя граница интервала вспучивания при одновременном его расширении; 2) более высоким 

значением показателя соотношения Na2O/K2O, вследствие чего происходит понижение вязкости расплава при 

нагреве и расширяется интервал размягчения; 3) более низким содержанием в вермикулите тугоплавких 

компонентов SiO2 (в 1,4 раза) и Al2O3 (в 1,6 раза), увеличивающих вязкость массы при нагреве. Вспучивание 

гранул происходит при меньшей (на 30 – 60
о
С) температуре нагрева. 

Применение данной технологии приводит к экономии затрат при производстве керамзита и она является 

альтернативной по отношению к тем технологиям, которые для повышения вспучиваемости глин используют 

горючие добавки в виде масел, опилок и т.д. 

Отличительной особенностью другой новой технологии получения керамзита из плохо вспучивающихся 

глин является то, что при формовании из глины сырцовым гранулам придают шестигранную геометрическую 

форму. Температура обжига снижается примерно на 30-50
о
С, что приводит к уменьшению энергозатрат и смягчает 

требования к качеству глинистого сырья для производства товарного продукта. Применение предлагаемой 

технологии позволяет получать более однородную продукцию по прочности и плотности и повысить марку 

керамзита. Стало возможным получение из одного и того же глинистого сырья более легких марок керамзита 

(например, марку 150 вместо марки 250) без изменения прочности на сжатие [4].  
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ГАЗОБЕТОННОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ДОБАВКИ ПАВ И 

НЕФТЕШЛАМА 

 

Бауыржанов А.,  Азамат Н., Айдынғали Н. 

Актюбинский  региональный государственный университет им.К.Жубанова  

  

Освоение новых высокоэффективных технологий при производстве строительных материалов, которые 

отличаются простотой изготовления и мобильностью, ведет к решению задач по ресурсо - и энергосбережению. 

Интенсивное развитие строительной индустрии и рост цен на топливно - энергетические носители приводят к 

необходимости создания и внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий в производство строительных 

материалов и изделий. Получение легких и облегченных поризованных бетонов на плотных заполнителях 

представляется актуальным направлением, т.к. это открывает возможность снижения затрат и материалоемкости 

бетонов, сообщения им улучшенных физико-технических свойств, расширения возможностей их применения с 

целью оптимизации свойств конструкций и изделий. Поэтому разработка комплексной добавки, эффективно 

поризующей растворные и бетонные смеси и обеспечивающей стабильную, однородную структуру поризованных 

систем, обуславливает несомненную актуальность работы, направленной на получение таких бетонов.  

Исследование набора нарастания пластической прочности газобетонной смеси является о чень важной 

технологической задачей, устанавливающее время выдержки изделий до срезки горбушки и для резки массива на 

блоки до тепловой обработки. Обычно время необходимое для резки массивов на передовых предприятиях 

находится в пределах 2-3 часов, меньшее количество времени выдержки влияет на технические свойства ячеистого 

бетона, так как должны пройти совокупные полные процессы вспучивания газобетонной массы и 

одновременность, и прочность сырца. Увеличение времени выдержки изделий более 3-х часов экономичности не 

оправданно: увеличивается время технологического цикла производства, ухудшаются физико -механические 

показатели и качество нарезанных изделий. Для получения газобетона с заданными свойствами необходимо 

оптимальное сочетание процессов газовыделения соответствующего газообразователя, тепловыделения и 

гидратации вяжущего и набора пластической прочности, обеспечивающих качественную структуру пор и 

межпоровой перегородки и минимальную осадку газобетонной массы. Именно, газобетонная смесь, при 

оптимальных условиях протекания процесса структурообразования, закладывает основу получения максимальных 

физико-механических характеристик и дальнейшую эксплуатационную стойкость изделий из газобетона любой 

плотности [1]. 

 Нами, экспериментально установлено, что наибольшая прочность нарастание скорости газообразования и 

повышение коэффициента использования порообразования происходит при совместном тонком помоле всех 

компонентов в сочетании соотношения С=0,33 и при вводе в сухую смесь поверхностно -активной добавки и 

нефтяного шлама, при плотности бетона, равного 800 кг/м3, которое значительно улучшает пластифицирующие 

характеристики газобетонной смеси и бетона.  

Как видно на рисунке 1, кинетика нарастания пластической прочности в начальный период в пределах до 60 

минут газобетонной смеси медленнее, чем у газобетонной смеси с добавкой ПАВ и нефтешлама на основе ТМС. 

Время достижения пластической прочности, равной 0,012 МПа, необходимой для срезки горбушки, достигается в 

первом случае через 135 минут, а во втором случае через 120 минут. Нами также установлено, что интенсивность 

41 набора пластической прочности газобетонной смеси с добавкой ПАВ и нефтешлама на основе ТМС ускоряется 

и намного выше, чем у газобетонной смеси без добавки. 
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1 – неавтоклавный газобетон на основе ТМС 2 – неавтоклавный газобетон (контрольный состав) Рисунок 1 – 

Кинетика нарастания пластической прочности 

Время резки массивов на изделия достигается ими практически одновременно и лежит в интервале порядка 

120-180 минут, т.е. с точки зрения нарастания пластической прочности газобетонной смеси, они оба 

удовлетворяют требованиям ГОСТа 21-43-80. И, как правило, сокращение длительности выдержки изделий до 

тепловлажностной обработки может позволить увеличения цикла оборота форм в производственных условиях.  

Исследование кинетики нарастания пластической прочности газобетонной смеси на основе ТМС с 

поверхностно-активной добавкой и нефтяного шлама показало, что рост пластической прочности у этого состава 

идет с равномерным ускорением и через минут 90 минут достигает величины 0,012 МПа, что достаточно для 

срезки горбушки. Спустя 120 минут после заливки смесь достигает пластическую прочность, равную 0,02 МПа, и 

его можно разрезать газобетонный массив на изделия. Время резки газобетонного  массива на изделия в течение 3-х 

часов соответствует нормам, принятым на заводах по производству газобетона. Было установлено, что у состава на 

основе с добавкой ПАВ и нефтешлама значительно быстрее идет рост пластической прочности, т.е. масса 

схватывается и набирает пластическую прочность значительно интенсивнее. Это происходило за счет совместного 

помола всех сухих компонентов, в составе которых вводились поверхностно -активные добавки и нефтяной шлам, 

где в процессе приготовления идет механохимическая активация всех сырьевых компонентов [2].  

 

Использованные источники: 

1. Долотова Р.Г. Влияние дисперсности заполнителя на формирование структуры газобетона / Р.Г. Долотова, 

В.Н. Смиренская, В.И. Верещагин // Техника и технология силикатов. - 2006. - № 4. - с. 20-22  

2. Кузнецова Т.В. Механоактивация портландцементных сырьевых смесей / Т.В.Кузнецова, Л.М. Сулименко 

// Цемент. - 1985. - № 4. - с. 20-21. 

 

Научный руководитеь – м.т.н., преподаватель Жекеев С.О. 

 

 

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ӨНДІРІСІНДЕ МҰНАЙ ШЛАМДАРЫ  

 

Ғапу Б., Баймұратов С., Айшуақ С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Мұнай шламдары, мұнай өндіру, мұнай тасымалдау және мұнай өнімдері, және резервуарларда сақтау және 

оларды қайта өңдеу процесінде түзіледі. Мұнай шламының саны үнемі артып келеді. Мұнай саласындағы отандық 

және шетелдік компаниялар оларды субъективті және объективті қолдануға қызығушылықтары жоқ. Мұның басты 

бір себебі мұнай шламын озық өңдеу технологиясын тәуелсіз меңгеру. Алайда бұл қиын тапсырманы шешу үшін 

мұнай компанияларына жаңа құрылымдық бөлімшелер мен қосымша өңдеу объектілерінің құрылысы қажет.  
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Бұл жол қосымша уақыт пен қаржылық шығынды талап етеді,  мұнай шламын қайта өңдеу бойынша 

техникалық мамандар мен инновациялық технологияға бағытталған менеджерлерді қайта дайындауды қажет етеді 

[5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сондықтан қазіргі уақытта көптеген мұнай компаниялары мұнай шламын қалдық категориясына жатқызып, 

оларды  арнайы полигондарда мұнай шламын жоюмен айналысатын басқа компанияларға беру арқылы құтылады.  

Бұл компаниялардың мұнай шламын жоюдың кең тараған түрі әр түрлі қондырғылар қолданып оларды 

өртеу болып табылады, содан бері мұнай шламы жанғыш және тез балқығыш материалдар категориясына жатады 

[2]. 

Мұнай шламының жанғыш және тез балқығыштығы оның құрамында бағаланатын мұнай, парафин, шайыр 

және асфальтен сияқты көмірсутекті қосылыстар болуымен түсіндіріледі. 

Сондықтанм мұнай шламдарын қалдық ретінде емес, басқа салалар үшін бағалы энергия бөлетін және 

қосымша түрлендіргіш шикізат ретінде қарастыру қажет [3]. 

Өндірістің басқа салаларында энергия бөлетін және өзгерткіш шикізат сипатында пайдалануға қатысты 

қолдануды дамытуға инновациялық сипаттағы келешегі бар ғылыми жобалардың жоқтығынан, қазірге дейін мұнай 

шламын сақтау және өртеу қиын экологиялық мәселелер тудыруда [4-5]. 

Мұнай шламын жою мәселесімен шетелдік ғалымдардың еңбектері [2-4] арналған. Вильнюс техникалық 

университетінің (Литва)  ғалымдарымен керамикалық материалдар технологиясында мұнай шламын пайдалану 

бойынша ғылыми-тәжірибелік зерттеулер жүргізілді. Авторлардың алынған ғылыми нәтижелері керамикалық 

массаны түрлендіруге және дайын өнімнің физикалық-механикалық қасиеттерін жақсарту тұрғысынан қарағанда 

керамикалық өндірісте мұнай шламын пайдалану келешегі зор екенін көрсетті. 

Жұмыста [6] авторлармен сазды шикізатқа түрлендіргіш қоспа ретінде жеңіл балқығыш толықтырулар үшін 

кварцты құм композициясында өңделген автокөлік майын қолдану бойынша зерттеулер жүргізілді. 1% өңделген 

майдың кварцты құммен қоспасы г аз түзуші, сазды шикізаттың үрілуіне, механикалық беріктікті көтеруге және 

сазды шикізаттың үрлену температурасын төмендетуге мүмкіндік туғызды. 

Мұнай шламын шикізат ретінде басқа салаларда оны пайдалану үшін ұтымды тәсілі болып табылады,  анық 

экологиялық және экономикалық әсерге қол жеткізіледі [3].   

Мұнай шламын жою бойынша ғалымдардың көптеген пайдалы өнімдерді алуға болатын зерттеулері бар: 

тауарлы мұнай,  пеш қондырғылары үшін отын, кейбір құрылыс материалдары. 

Жол құрылысы үшін материалы ретіндемұнай шламының қалдық мұнайлар мен қатты қалдықтарды өндіру 

үшін арнайы қондырғылар мен технологиялар танымал [1-3].  

Кез-келген мемлекеттің экономикасында маңызды салалардың бірі құрылыс материалдарын өндіру. 

Құрылыс материалдарын өндіруде технологиялық процесінде жоғары температуралы күйдіру және энергия 

шығыны жоғары (көмір, газ, дизельді отын және т.б.) міндетті шарттары бар кәсіпорындар бар. 

Алынған органоминералды конгломератты өнімнің макроқұрылымын зерттеу үшін электронды – 

микроскопиялық зерттеулер жүргізілді.  
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Сурет17 –Мұнай шламы бар органоминералды конгломератты қоспаның микроқұрылымы 

Электронды – микроскопиялық зерттеулер нәтижесі көрсеткендей (сурет 17), мұнай шламының жұқа 

дисперстті суспензиясы сары саздың кеуекті бос орнына тұрақты байланыс орната отырып сіңіріледі.  

Бұл жағдайда органоминералды конгломерат құрылымындағы ұсақ ұнтақталған сары саз негізінде  

дисперсті орта болып, ал мұнай шламы суспензиясы дисперсті фаза болып табылады.  

Сондай өндірістің қатарына керамикалық кірпіш, керамзит, аглопорит, әк, цемент жатқызуға болады [1].   

Wile мұнай және газ ұңғымаларын  бұрғылауы шламы қалыптасады деп мақалада көрсеткен. Ол миллион 

тонналап жиналып, үлкен аумақты алып жатады. Ол қоршаған ортаға зиянын тигізеді. Оны жойғаннан кейін 

бұрғылау шламын кірпіш, керамзит, және басқа құрылыс бұйымдарын өндіруге қолдануға болады [6].   

Мақалада [4] май әдісін заманауи отырғызуын өңдеу туралы техникалық – экономикалық негіздеме 

берілген. Жаңа блоктың негізгі параметрлері ресурс үнемді мұнай шламын тазалау, сонша мұнай өндіруге  

мүмкіндік беретін және басқа да компоненттерді қайта өңдеу сияқты тиімді сипатталған болатын. Есептеулер 

нәтижесі негізінде, өңдеу блогының шығынын және шығын азайту үшін әр түрлі емдеу әдіс - тәсілдерді қолдану 

қажет. 

Мұнай өнеркәсібіндегі одан кейінгі прогресс техникалық, экономикалық, экологиялық принциптер негізінде 

ресурүнемдеуші технологияны қолдануға жәрдемдеседі.  Жоғарыда аталған принциптер бұзылған кезде 

толтырылмайтын табиғи ресурстардың жойылуына және қоршаған ортаға залалын тигізуіне әкеледі.  

Осылайша халықаралық ISO 14000 экологиялық стандарты осы принциптерін және ережелерін бұзғаны 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға көп компанияларды сендіру ұмтылтады [6].  

Дегенмен, мұнай компаниялардың мұнай және газ транспорттау кездейсоқтық жағдайлары жыл сайынғы  

ақшалай шығындары азаймайды [5]. 

Бұл, әлбетте,мұнай құюды, мұнай тұнбаларын өңдеу және жоюды анықтау тиімді болатын, қолданыстағы 

технологиялар мен жаңа ұсыныстар әзірлеу жетілдіруді талап етеді, 

Көмірсутектердің құйылған жылдық көлемі, түрлі физикалық және химиялық бөлу әдістеріне негізделген, 

тиімді, көңілге қонарлық баға мен экологиялық таза технологиялардан өңделген қолдануға шақырады. Содан басқа 

мұнай шламын өңдеу мұнай өнеркәсібінде қоршаған ортаны қорғаудың маңызды аспектілерінің бірі болып  

табылады [4].   
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ 

 

Сейітқазы З., Талғат Н. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Ресурс работоспособности строительной и транспортной техники в значительном большинстве случаев 

определяется физическим износом узлов трения (подшипников, редукторов, ШРУСов и т.д.).  

Особенно велики затраты на ремонт и замену изношенных деталей крупнотоннажной строительной 

техники, эксплуатируемой в зимних условиях Сибири и Севера. При этом, существенными факторами, 

влияющими на поведение полимерных композиционных материалов в узлах трения, являются: изменение 

среднемесячной температуры окружающего воздуха  от +300С до -500С, максимальная месячная суммарная 

солнечная радиация до 18 ккал/см2, резкие суточные перепады температур весной и осенью, переходы 

температуры через ноль, а также колебание влажности воздуха в течение года в пределах 50-70%.  

Поэтому, создание защитных покрытий на поверхности трения в режиме саморегуляции на основе 

полимерных материалов и композитов, с улучшенным комплексом эксплуатационных характеристик, позволит 

частично или полностью компенсировать износ, уменьшить трение. Для строительных организаций это выразится 

в существенном уменьшении затрат на проведение ремонтных работ, позволит сократить простой техники и 

оборудования. Кроме того, это позволит ограничить утечку масел и гидравлических жидкостей, из -за нарушения 

герметичности уплотнительных материалов, и снизить техногенное воздействие на окружающую среду. 

Общепринятой полимерной основой антифрикционных полимерных материалов является фторопласт-4 (ПТФЭ) 

[1].  
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По сравнению с другими уплотнительными материалами ПТФЭ обладает самым широким диапазоном 

рабочих температур (±533 К) [2], используется в гидравлических системах при давлениях до 250 МПа [3], мало 

подвержен тепловому, световому и другим видам старения, имеет низкий коэффициент трения, обладает 

прекрасными электроизоляционными свойствами (ρ ~ 1020 Ом·см), негорюч, при этом положительные свойства 

практически не изменяются при воздействии самых различных климатических факторов. Однако, наряду с 

вышеназванными уникальными характеристиками ПТФЭ обладает рядом отрицательных свойств, 

ограничивающих и регламентирующих эффективность и рациональность его использования. Сюда, прежде всего, 

следует отнести хладотекучесть, способность деформироваться при незначительных нагрузках. Другой 

особенностью ПТФЭ является высокий коэффициент линейного  расширения, аномально изменяющийся в 

широких пределах в зависимости от температуры. И, наконец, ПТФЭ, обладая низким коэффициентом трения, 

име-ет, тем не менее, очень низкую износостойкость.  Таким образом, для успешного использования ПТФЭ 

необходимо компенсировать вышеуказанные отрицательные свойства. Традиционный подход при решении этой 

проблемы связан с созданием композитных материалов на основе ПТФЭ и различных дисперсных наполнителей. 

Введение наполнителей позволяет снизить износ в десятки раз и повысить твердость материала [4]. Однако, 

введение достаточно большого (10-40%) количества дисперсных наполнителей сопровождается многократным 

снижением деформационно-прочностных показателей [5].  

В настоящее время для получения наполненных и армированных композитов широко применяются 

полимерные порошкообразные (дисперсные) наполнители, так и полимерные армирующие материалы на основе 

синтетических волокон. Их применение обеспечивает определенные преимущества перед минеральными 

наполнителями: высокую ударную прочность, меньшую плотность, повышенную водостойкость и др. Кроме того, 

коэффициенты термического расширения полимерных наполнителей и связующих очень близки, что создает 

дополнительный эффект упрочнения наполненной системы в результате снижения термических н апряжений. 

Среди известных композиций, при получении полимер -полимерных смесей примеров применения ПТФЭ в 

качестве компонента смеси практически неизвестно. Для ПТФЭ возможность адгезионного и специфического 

взаимодействия в системе полимер-полимер (химическое, донорно-акцепторное, дисперсионное, силы Ван-дер-

Ваальса) ограничено, что делает крайне сложным получение совместимых полимер -полимерных смесей. Нами 

было показано [6], что в ряде случаев нет необходимости в полном совмещении полимеров в смеси, поскольку 

заданные свойства композитов достигаются именно благодаря тому, что система является несовместимой. В 

качестве второго компонента системы полимер-полимер были предложены полигетероарилены (ПГА), что было 

обусловлено их высокой термостойкостью, хорошими механическими и антифрикционными свойствами. Для 

получения полимер-полимерной композиции ПТФЭ/ПГА известны крайне нетехнологические методы улучшения 

адгезионных свойств ПТФЭ путем химической обработки его поверхности Na -нафталиновым комплексом, 

дисперсией Na в жидком аммиаке, расплавленным ацетатом К, Na-антраценовым комплексом [7].  

Прочность при разрыве (σр) и удлинение (εр) композитов незначительно уменьшаются по сравнению с 

чистым ПТФЭ. При этом, менее всего снизились значения σр и εр для полибензимида зола (ПБИ), имеющего 

большую молекулярную массу (10 кDa). Для полибисмалеимидной смолы (ПАИС), характеризующейся 

образованием жесткой трехмерной структуры, это изменение более заметно.  

Как видно из приведенной таблицы потеря массы в процессе трения (∆ m) для исследованных материалов 

уменьшается в 30-80 раз. Коэффициент трения для всех полученных композиций изменяется незначительно, 

причем его величины стабильны за все время испытания. Нами ранее установлено [6], структурированием ПАИС 

на матрице линейного ПБИ удается повысить прочностные показателиэтой полимерной смеси. Учитывая 

отмеченное снижение деформационно-прочностных показателей композиций ПТФЭ/ ПГА, была предпринята 

попытка легирования поверхности трения ПТФЭ полимер -полимерными смесями со структурой полу-ВПС на 

основе ПБИ и ПАИС, при различном соотношении компонентов . Легирующий слой в последнем случае 

представляет собой полимер-полимерную смесь типа по- 

лу-ВПС, в качестве матрицы линейный ароматический ПБИ на базе которого происходит структурирование 

ПАИС. После отверждения такой композиции происходит образование системы линейный полимер в сетке 

трехмерной структуры.  Изменение состава легирующего слоя неоднозначно изменяет деформационно -

прочностные показатели композитного материала.  
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ҚАБЫРҒА КЕРАМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУДА БАЛАМАЛЫ ОТЫН РЕТІНДЕ 

МҰНАЙ ҚАЛДЫҒЫН ҚОЛДАНУ 

 

А.Ж. Нурмахан, Э.Ә.Қайратова, Г.Ж.Нұрсұлтанова, Берікұлы Р.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

      

Мұнай өңдеу және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының өндірістік қызметі табиғи ортаның нысандарына 

шарасыз әсер етеді, сол себептен қоршаған ортаны қорғау және табиғат байлықтарын тиімді пайдалану салаларына 

өз маңызын тигізеді.  Жерасты суында, топырақ-өсімдіктің жабынының табиғи ортасында және атмосфералық 

ауада іс-жүзінде барлық компоненттерден ең қауіпті мұнай шламы ластағыштары болып табылады.  

Қазіргі уақытта мұнай шламын кәдеге жарату ескерусіз қалмайды. Ал, мұнай шламын өндіріс қалдығы 

ретінде қалдыратын кәсіпорындар арнайы контейнерлерге құйып оны жерге немесе су қоймаларының түбіне, өзен -

көл, мұхиттарға жібереді. 

Қазақстан бойынша мұнайды өндіретін, өңдейтін, тасымалдайтын кәсіпорындарға және сақтау қоймаларына 

жасалған сараптама бойынша мұнай қалдығы негізінен төмендегі жағдайларда пайда болады: мұнай және мұнай 

өнімдерін уақытша сақтау қазандықтарында (УСҚ), сонымен қатар цистерналарда, мұнай өндіру және мұнай айдау 

кәсіпорындарының мұнай амбарларында, мұнай құбырларының жарылуы жәнебасқа да апаттық  жағдайлардағы 

төгілген мұнай, мұнайды өңдеу кәсіпорындарының мұнайды тазарту процесінде бөлінетін құрамы мұнайдан 

тұратын суларда.  

Қазіргі таңда аталған кәсіпорындарда мұнай қалдығын жою мәселесі туындады және оның белгілі бір 

бөлігін арнайы технологиялық қондырғылар арқылы жояды . Соңғы өнім битум және көлік жолдарына 

қолданылатын битумға шикізат ретінде пайдаланылады. Мұнай қалдығын жоюдың бұдан да басқа технологиялық 

шешімдері бар екені белгілі. Соның бірі ретінде Уфа мемлекеттік мұнай-техникалық университеті ғалымдарының  

зерттеу нәтижелерін келтіруге болады. 

Осы ғалымдар алғаш рет мұнай қалдығына зерттеу жұмыстарын жасап, сұйық күйдегі мұнай қалдығының 

қатты күйге енген шөгіндісін құрылыс материлдарын өндіруде қолдануды ұсынды. Алдын -ала өңдеумен және 

өңдеусіз  мұнай қалдығының көмірсутегі бөлігінің физико -химиялық қасиеттерін анықтау барысында оның 

қазандық отындарының құрамына сәйкес келетіндігі белгілі болды.  Сонымен, зерттеу жұмыстары мен 

сараптамаларының нәтижесі мұнай қалдығын жоюдың оңтайлы шешімі оны құрылыс материалдарын өндіру 

технологиясында қолдануға болатындығын көрсетеді.  

Біздің ойымызша қолданылуы керек болған бағыт бұл қазіргі таңда құрылыс материалдарының ішінде кең 

таралып және сұранысқа ие болып отырған аглопорит, керамзит, керамикалық кірпіш секілді бұйымдардың 

өндірісінде технологиялық қоспа (ісінуші, жанып кетуші, иілімді қалыпқа келтіруші және т.б) ретінде қолдану 

болып табылады. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасындағы керамикалық кірпіш өндірісінде негізгі шикізат р етінде лесті 

саздар қолданылады. Еліміздің барлық аймақтарында дерлік осы шикізат қоры кездеседі және өндірудің иілімді 

қалыптау әдісімен бұйымдар жасалуда. Аталған шикізаттың сипаттамасы: иілгіштігі төмен немесе шекті (орташа), 

кептіру кезіндегі сезімталдығы жоғары және ісіну қабілеті төмен.  Арнайы қоспалар қосылмай, тек қана осы 

шикізат негізінде өндірілген бұйымның беріктік көрсеткіштері (5,0-7,5 МПа) және аязға төзімділігі (15 циклден 

төмен) төмен болады. Сол себепті біздің зерттеулеріміздің мақсаты төмен сапалы лесті саздар негізіндегі 

керамикалық кірпіш өндірісінде керамикалық массаның және бұйымның технологиялық қасиеттерін жақсарту 

үшін қоспа ретінде мұнай қалдығын, яғни мұнай шламын қолдану.  Ал бүгінгі күні біз ұсынып отырған қоспа 

орнына дайын өнім болып саналатын көмірді қолданып келеді.   

Зерттеу жұмысына Атырау мұнай өңдеу зауытының  мұнай қалдығы алынды. Табиғи күйіндегі мұнай 

қалдығы 3,0%-дан бастап 15,0% -ға дейін құрғақ керамикалық массаға қосылады. Үлгіні күйдіру минутына  1,5 °С 

температурадан жоғарылату арқылы 950 °С температурада  электрлі-муфильді пеште жүргізілді.  Соңғы 

температурада ұстап тұру 1-сағатты құрады.  Алынған үлгілердің  физико-механикалық  қасиеттері анықталды.   

Керамикалық массаның құрамы және экспериментальді зерттеу нәтижелері 1-ші кестеде көрсетілген. 

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей керамикалық  масса құрамындағы мұнай қалдығының  мөлшерін жоғарылатсақ, 

сәйкесінше белгілі бір мөлшерде оттық шөгу көрсеткіштері де ұлғаяды. 

Экспериментальдық зерттеулер нәтижесі бойынша тығыздығы 1,272 - 1,455 г/см³  және беріктігі 8,0 – 12,0 

МПа болатын керамикалық кірпіш өндіруге болатындығы анықталды, өйткені нормативтік талаптарға сәйкес 

тиімді класқа жатады. 
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                         А)                                              Б)  

4 – сурет. Электронды микроскопта  экранында  көрінген  10 % мұнай шламы қосылған керамика 

массасының құрылымы:  а) 95 есе үлкейтілген,  б) 190 есе үлкейтілген. 

Кестедегі  қатынаста мұнай шламын қосып жасаған керамикалық масса үлгілерінің құрылымын электронды 

микроскоппен бірнеше  есе үлкейтіп байқап қарасақ  3-ші және 4-ші үлгінің құрылымы жақсы тығыз 

байланысқанын көреміз.  Демек, 7-10 пайыз құрамда қосылған мұнай шламы оптималды мәнді көрсетіп тұрғанын 

байқадық.    

Мұнай қалдығын керамикалық кірпіш өндіруде қолдану өндірістің технологиялық процесін өзгертуді  қажет 

етпейді  және ал, мұнай қалдығын жоюда айтарлықтай маңызға ие болады. Зерттеу нәтижесінен керамикалық 

кірпіш өндірісінде мұнай қалдығын қолдану күйдіру кезінде мұнай шламы 300-400 °С-та жануына байланысты 

өзінен энергия шығарып пешке қажетті энергияны азайту мақсатында ресурстарды үнемдеуде және жанып кеткен 

мұнай шламының орны бос қалғандықтан кеуектеніп, кірпіштің жеңілдік қасиетіне, сонымен қатар кірпішті 

қалыптау кезіндегі  балшықтың  реологиялық қасиетіне оң нәтиже береді. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ким Н., Сембаев А., Султангереев А. 

      Актюбинский региональный государственный университет им. К Жубанова 

 

 Инновационная деятельность, это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, 

технологий в различных областях производства, результаты которой используются для экономического роста и 

конкуретноспособности. Одной из задач  государственной инновационной  политики является  обеспечение 

взаимодействия  науки, образования и   производства Введение в процесс обучения основ новой инновационной 

технологий производства строительно-монтажных работ, результаты которой  используются  для экономического 

роста и конкуретноспособности  на первоначальном этапе обучения, приведет по нашему мнению  не только к 

повышению уровня подготовки инженеров, но и позволит им руководствоваться в своей работе знаниями для 

практического применения в своей деятельности. Согласно существующей традиции в строительном 

производстве, теоретические знания полученные студентом с стенах учебного заведения не являются гарантом 

становления специалистом высокого класса, если теоретическая подготовка не закреплена практикой.       

 В целях реализаций задачи по активизаций интеграции науки, производства и образования, в учебных 

процессах по специальным дисциплинам и на практических занятиях в университете рассматриваются    

инновационные технологии в строительной отрасли. А также регулярно анализируются нарушения технологии 

возведения зданий в наших городах, с  целью теоретической подготовки  закрепить  практикой.        
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   Нам, обучающимся по строительной специальности, далеко небезразлично качество строительства 

и архитектурный облик возводимых объектов наших городов.  

    Некачественное строительство - это сложная комплексная проблема, основной причиной которой 

является острая нехватка грамотного инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих. 

      К сожалению, большинство строительных ферм, обладая низким уровнем культуры строительного 

производства допускают нарушения при выполнений строительно -монтажных работ и отступлений от проектных 

решений. Высокий уровень культуры строительного производства корпорации или фирмы определяется:  

- наличием лаборатории, оснащенной оборудованием и приборами нового поколения и организацией 

лабораторных пунктов на каждом объекте для организации входного контроля;  

- наличием укрупненного производственно-технического отдела, имеющего группу по проектированию 

ППР, техкарт, карт трудовых процессов, карт операционного контроля качества выполнения строительных 

процессов;  

- наличием учебного пункта по обучению рабочих и бригадиров  различным специальностям;  

- регулярным направлением   ИТР на повышение квалификации и ежегодной их аттестации;  

- наличием крупного геодезического отдела, обеспечивающего каждый объект строительства геодезическим 

сопровождением строительных процессов;  

Все, что построено людьми для удовлетворения материальных и  культурных потребностей человека, 

предназначены для той или иной деятельности человека, т.е. должно соответствовать своему назначению и  

соответствовать требованиям , направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей.   

    При строительстве автомобильных дорог   по проспектам и площадям нашего города даже 

невооруженным глазом нетрудно заметить характерные признаки непрофессиональной деятельности: 

 -отсутствие геодезического сопровождения земляных работ;  

-нарушение правил отсыпки и уплотнения слоев грунтового основания;  

-укладка песчаной подготовки с неоднородной плотностью;  

-отсутствие входного контроля качества строй материалов, брусчатки; -            -отсутствие устройства 

водоотлива(арыков) 

 -нарушение правил, норм и  технологической дисциплины. 

Не учитываются результаты геологического, гидрогеологического, климатологического исследований.  

Не надлежащем уровне проводиться входной   контроль поступающих на объект материалов, конструкций, 

изделий. 

   Необходимо отметить, что стоимость мер по переделке   фундаментов и исправлению ошибок, 

допущенных при проектировании основании и фундаментов, как правило, намного выше первоначально й 

стоимости фундаментов.  

Недочеты при устройстве основании и фундаментов могут быть объединены  в следующие группы:  

-Ошибки   и недостатки геологического строения участка.  

-Отсутствие или ошибки в результатах геологических и       гидрогеологических исследовании о месте 

постройки. 

-Некачественное производство земляных и фундаментных работ.  

06.0402012г. в Караганде обрушился новый многоквартирный дом в ЖК «Бесоба», построенный на средства 

дольщиков. Главными причинами обрушения являются: халатное отношение заказчика (застройщика) к 

выполнению своих обязанностей в части обеспечения достоверных инженерно -геологических данных. допущенное 

на начальном периоде сбора исходных данных, проектирования комплекса и строительства нулевого цикла.  

 О малых архитектурных формах в наших городах.  

Малые архитектурные формы являются составной частью озеленения и благоустройства городской 

территории. Они практически постоянно находятся в поле зрения человека, воздействуя на формирование его 

эстетического вкуса, поэтому они должны отвечать высоким требованиям современного художественного 

оформления и иметь качественную отделку.  

     Размещение этих малых архитектурных форм не всегда эстетический   дополняют, формы и материалы из 

которых изготовлены не гармонируют с окружающим ландшафтом, не соответствуют архитектурно-

планировочному решению и назначению. Количество таких малых архитектурных форм не соответствующих 

своим назначениям за последние годы в наших   городах только растет.  

   На основании вышеизложенного отмечаем несомненную актуальность проблемы, уверены, что 

публикация привлечёт внимание проектировчиков, строителей, производителей конструкций, изделий и 

материалов. 

   Скрытые за забором строительной площадки нарушения, несоблюдении строительных норм и правил рано 

или поздно могут привести   к тяжелым последствиям в будущем.  
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ПОРИСТАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН И ШЛАМОВ 

 

 Муратова А., Адилов М., Әлдебекова А, 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова  

 

Пористая керамика – это натуральный строительный материал, который изготовлен из глины с высокими 

характеристиками пластичности. Это экологически чистый и абсолютно безопасный для человеческого организма 

материал, позволяющий построить дом быстро, качественно и с соблюдением всех требований и норм 

строительства. 

Пористая керамика – это материал, который производится на базе кордиеритов или оксида алюминия путем 

добавления органических добавок, а также методом химического порообразования, вспенивания и т.д. Она 

сочетает в себе такие уникальные свойства как высокая износостойкость, устойчивость к действию коррозионных 

сред, низкая плотность, низкая теплопроводность, высокая термостойкость, высокая удельная прочность.  

Содержание пор в пористой керамике делает её маловесной по сравнению с обычной керамикой. Благодаря 

этим особенностям постоянно находятся новые области применения для использования пористой керамики.  

Производство пористой керамики требует детального диалога между производителем керамики и клиентом, 

так как в зависимости от области применения реализуется материал с различными размерами и формами пор и их 

распределением. Базовый материал должен быть адаптирован к конкретному заказу клиента. 

За счет пористой керамики в доме создается комфортная атмосфера: теплая в зимнее время года, прохладная 

– в летнее время, умеренно влажная – круглый год. Кирпич с порами гораздо лучше заглушает звуки, чем 

обычный. Благодаря тому, что капиллярность керамики создает перемещение влажности изнутри здания – наружу, 

стены, выполненные из данного материала, остаются сухими и прекрасно «дышат».  

Отапливать такие дома значительно дешевле, так как керамика медленно отдает накопленное тепло. Этот 

материал имеет стойкость к грибку и прочим микроорганизмам, так как они не находят в нем подходящей для 

жизни среды. Дома, выполненные из пористого кирпича, отличает: 

• прочность; 

• надежность; 

• долговечность. 

Пористая керамика имеет высокие показатели стойкости к огню. Дома, построенные из кирпича, надолго 

сохраняют свой презентабельный вид, прочность и основные положительные качества. Про такие сооружения 

говорят: «Отличное соотношение цены и качества». 

Характеристики пористого кирпича 

Применение такого кирпича для строителей означает экономически выгодное и быстрое строительство. 

Камень керамический поризованный обладает следующими положительными характеристиками: 

• хорошей теплопроводностью (максимальный показатель может достигать 0,18-0,20 Вт/м*С), что позволяет 

строить стены наименьшей толщины; 

• легкостью (данный материал не тонет в воде). Благодаря чему значительно снижается нагрузка на 

фундамент, сокращаются затраты на перевозку и погрузку/разгрузку;  

• возможностью изготовления материала в крупном формате, что делает кирпич передовым современным 

материалом. 

Благодаря всем этим показателям уменьшаются затраты на устройство фундамента, сокращаются объемы 

работ по кладке, а также снижаются транспортные расходы. Постройка дома из данного материала происходит в 

среднем в 2-2,5 раза быстрее. 

Теплопроводность таких блоков составляет 0,12-0,20 Вт/м*С. Дома, выстроенные из пористого кирпича – 

это экономия не только средств и затрат на работу во время строительства, но и ресурсов энергии в процессе 

эксплуатации. 

Области применения и конкретные формы пористой керамики широки и разнообразны. В настоящее время 

пористую керамику используют для создания фильтров газов и жидкости, как носитель катализаторов, для 

создания тепловых изоляторов, оросительных установок, печей, биомедицинских устройств, газовых датчиков, 

сонарных преобразователей и т.д. 

Керамические крупноформатные пустотелые камни используются для строительства несущих и 

самонесущих стен как внутри здания, так и снаружи. При этом внутри и снаружи можно выкладывать несущие 

стены вплоть до 9 этажа, а для несущих и самонесущих стен зданий общего пользования – не выше 24 метров. 

Данные камни можно также использовать для стен снаружи здания с влажным режимом, при покрытии  их 

внутренней поверхности герметизирующим материалом. 

Благодаря современной уникальной технологии производства пористых кирпичей, появилась возможность 

выполнить все требования и условия, которые предъявляются к нынешним материалам кладки. Они формируются  

следующими показателями: энергосбережение, долговечность, экономичность, надежность. Пустотелые 

керамические камни отвечают в полной мере всем современным требованиям. 

Пористая керамика все чаще и чаще применяется в экологических системах для разделения или смешивания 

веществ и как носитель катализатора. 
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В отличии от фильтрующих материалов из металла или пластмасс, керамические материалы обладают 

такими преимуществами как высокая устойчивость к высоким температурам, очень хорошая устойчивость к 

коррозии особенно к кислотам, а также прекрасная износоустойчивость. 

Благодаря своим характеристикам, пористая керамика постоянно расширяет свои области применения.  
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Аннотация: Вопросам экологии при строительстве жилых зданий стали уделять внимание в последнее годы, 

когда резко перешли на качественную оценку строительной продукции. На качество жилища оказывает влияние в 

первую очередь выбор строительного материала, из которого изготовлены конструкции и отделано помещение. 

Должны быть использованы такие строительные материалы, которые в большей степени благоприятны для 

человека, а также по разному оказывают влияние на окружающую среду. Важно выбрать эффективные материалы 

с экологической точки зрения. Для этого необходима экологическая оценка и классификация с троительных 

материалов согласно требованиям по защите окружающей среды. Вопросам экологии при строительстве жилых 

зданий стали уделять внимание только в последние годы, когда резко перешли на качественную оценку 

строительной продукции.  

На качество жилища (жилого дома) оказывает влияние в первую очередь выбор строительного материала, из 

которого изготовлены конструкции и отделано помещение. [5] Новое строительство и реставрация, связаны с 

использованием разнообразных по природе строительных материалов, которые в большей или меньшей степени 

благоприятны для человека, а также по-разному оказывают влияние на окружающую среду: как в части разработки 

природных ресурсов, так и в загрязнениях (выбросах) при их изготовлении (обработке). [7] Таким образом, 

вышеуказанные аспекты отрицательно сказываются на здоровье людей, влияют на качество строительства. На 

данном основании при проектировании важно выбрать эффективные материалы не только с экономической и 

эстетической, но и с экологической точек зрения. Для этого необходима экологическая оценка и классификация 

строительных материалов согласно требованиям по защите окружающей среды. В этом случае нужно, принимая 

решение об использовании материала, уметь оценить прямые и косвенные его воздействия на окружающую среду 

и человека с экологических позиций. [7] Большая номенклатура строительных и отделочных материалов в 

настоящее время позволяет сделать выбор и отдать предпочтение наиболее качественным в экологическом 

отношении. Отделочные материалы необходимо выбирать согласно  утвержденному Минздравом России перечню, 

который периодически пополняется новыми материалами, получившими сертификат экологического качества. [1] 

В строительстве экологическая оценка проекта, участка земли, применяемых материалов стала неотъемлемой 

частью технологического процесса возведения любого здания. Поэтому, чтобы подчеркнуть хорошее качество 

материала или изделия, применяют термин «экологически чистый», не задумываясь о том, что материал может 

быть и грязный.  

Соединения тяжелых металлов вместе с воздухом могут оказаться в рабочих помещениях и поступить в 

организм человека или, растворяясь в воде, воздействовать на кожу и слизистые оболочки. Наиболее полно 

изучены санитарно-гигиенические свойства у полимерных строительных материалов. Практически не проводится 

такая работа и оценка конструкций и теплоизоляционных материалов на основе неорганического сырья. Эти 

материалы могут содержать неблагоприятные для человека и окружающей среды компоненты. [4] Другая 

составляющая эколого-гигиенической оценки — радиационно-гигиеническая, которая введена в действие ГОСТ 

30108 – 94. Такому анализу в обязательном порядке должны подвергаться искусственные и природные каменные 

материалы, в особенности материалы из отходов производства и побочных продуктов. [3] При производстве 

строительных материалов наибольшую опасность для здоровья людей представляет природный радиоактивный газ 

радон, являющийся продуктом, полученным из горных пород и материалов из них. Каждый строительный 

материал, содержащий в своем составе полимеры, отходы промышленности, должен получить сертификат 

качества и экологической безопасности для применения его на территории России в том или ином виде 

сооружения. В нормативно-методической документации соответственно в сертификате на строительный материал 

указывается область его применения: 1. для строительства жилых зданий, детских и школьных зданий, 

лечебнопрофилактических учреждений и других зданий группы А; 2. нежилых зданий и сооружений группы Б, В и 

Г. [2] Радиационно-гигиеническая и санитарно-гигиеническая оценка строительных материалов характеризует 

безопасность материала, примененного для разных групп зданий.  
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Однако подход к экологической оценке строительных материалов должен быть иным. При оценке следует 

учитывать влияние на окружающую среду не только самого материала, но и всего комплекса процессов, 

сопровождающих материал по его жизненному циклу от «рождения» - изготовления или добычи до самой его 

«смерти», т.е. до полного уничтожения, захоронения или, что более предпочтительно, повторного использования 

для получения новых материалов или изделий. Последнее позволяет замкнуть жизненный цикл материала, 

сократить количество отходов и количество добываемого сырья, т.е. жизненный цикл при его глубочайшей оценке 

с позиции экологии способствует ресурсосбережению. [5] Ни один материал, используемый в строительстве, не 

может быть назван экологически чистым, так как ни один материал не может быть изготовлен без затрат 

материальных ресурсов и энергии, которые могут нести отрицательные качества для окружающей среды. 

Рассматривая жизненный цикл любого материала, можно для каждого вида строительных работ выделить 

нежелательные с экологической точки зрения материалы или вещества, использования которых следует избегать 

(например, бетон и бетонные изделия). [4] Само производство не сопровождается выбросами вредных веществ для 

окружающей среды (в том числе и для человека). При эксплуатации таких изделий они не будут выделять вредных 

веществ. Долговечность и надежность их не могут вызывать сомнений, а утилизация отслужившего материала 

должна вписываться в природные экосистемы. [5]  

Такой материал должен использоваться в качестве сырья для других материалов или использоваться 

повторно (рисайклинг). Примером рисайклинга служит использование стеклобоя и отслужившей стеклотары для 

получения новых стеклоизделий. В этом случае отпадает нужда в добыче, транспортировке и подготовке сырья, а 

также исключается энергоемкий и сопровождающийся вредными выбросами процесс стекловарения. Для 

широкого внедрения рисайклинга необходима, прежде всего, организованная система сбора  стеклоотходов. То же 

самое касается материалов, бумаги и многих других бытовых и хозяйственных отходов, в том числе и 

производства. [4] Промышленные отходы и отслужившие материалы  и изделия могут использоваться для 

производства строительных материалов, например, использование компонентов отслуживших свой век 

железобетонных конструкций. Такие конструкции дробятся, и из них выбирается арматура, щебень и мелкий 

заполнитель. Арматура используется как металлолом, а заполнители идут для приготовления нового бетона. В 

этом отношении строительство с его огромной материалоемкостью может сыграть важнейшую роль в деле защиты 

окружающей среды. [4]  
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Клинкерный кирпич —керамический кирпич, который производится из специального вида глины. В 

процессе изготовления она обжигается до полного запекания (при температуре около 1200 °c), что придаёт данным 

кирпичам различные оттенки. Клинкерный кирпич получил своё название благодаря высокому звуку, который он 

издает при постукивании кирпичей друг о друга. Ранее клинкер обозначали как тугоплавкий кирпич. Одной из 

особенностей клинкерных кирпичей является высокая прочность, позволяющая использовать их для кладки 

тротуаров (тротуарный кирпич).   Клинкер состоит из: огнеупорной глины —шамот; полевые шпаты —целая 

группа породообразующие минералы, которые входят в класс силикатов. широко распространены. (feldspat — в 

переводе с немецкого feld — поле. и древнегреческого spat —σπατος — пластина, по причине способности 

разделяться по спайности на пластины); глинистых минералов —это силикаты водной группы, составляющие 

стержневую массу отложений глины и широкой фракции почв и определяющих их механические, химическо -

физические и другие качества.  

Виды клинкерного кирпича 

Строительный материал этого типа классифицируется по целевому назначению. Потребителю предлагаются 

следующие виды клинкерного кирпича:  
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Рядовые или одинарные изделия используются для возведения опорных строительных конструкций, 

испытывающих высокие нагрузки. К ним относятся такие силовые элементы, как колонны, ступени лестниц, 

столбы, фундаменты и цоколи. Названные строительные конструкции отличаются механической прочностью, 

устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью.  

Облицовочный строительный материал этого типа классифицируется по целевому назначению. 

Потребителю предлагаются следующие виды клинкерного кирпича: строительный рядовые или одинарные 

изделия используются для возведения опорных строительных конструкций, испытывающих высокие нагрузки.    

Облицовочный или фасадный клинкерный кирпич характеризуется превосходными декоративными 

свойствами и богатым выбором расцветок. поверхности изделия дополнительно глазируются, что позволяет 

добиться максимальной устойчивости к атмосферным явлениям и солнечному свету. облицовочные материалы 

помимо обычных изделий прямоугольной формы могут быть и фасонными.  

Тротуарный клинкерный кирпич используется для мощения мостовых, пешеходных и садовых дорожек, а 

также парковых аллей. Материал обладает значительной стойкостью к истиранию и ударным механическим 

воздействиям. Это делает элементы ландшафтного дизайна исключительно долговечными и способными 

сохранять свой внешний вид. 

Теплопроводность. Эксплуатационные характеристики строительных материалов находятся в тесной 

взаимосвязи. Коэффициент теплопроводности клинкерного кирпича имеет наивысшее значение среди аналогов. 

Данный показатель находится в пределах от 0,8 до 1,16 вт/м°С  для сравнения полнотелый блок - 0,5 – 0,7 вт/м°С, а 

поризованный – 0,22 вт/м°С, теплая керамика и вовсе - 0,11 вт/м°С.  

Пустотелость. Облицовочной или фасадный клинкерный кирпич в большинстве случаев делается 

пустотелым. В теле изделия для этого выполняются сквозные отверстия или выемки разной формы: они могут 

быть прямоугольными, цилиндрическими или конусообразными. пустоты в клинкерном кирпиче образуются на 

этапе прессования с использование специальных форм. Пустотелость изделия характеризуется специальным 

параметром - коэффициентом и определяется как соотношение полного объема к реальному.   

Огнестойкость. Технология производства клинкерного кирпича предусматривает его обжиг при высоких 

температурах. В структуре материала присутствует значительная доля тугоплавких компонентов, которые 

обеспечивают превосходную огнестойкость. Испытания показывают, что изделие способно выдержать 

температуру не менее 1800 °С. Конструкции из данного материала сохраняют устойчивость, находясь под 

воздействием огня без деформаций и разрушений.  

Морозостойкость. Клинкерный кирпич способен эффективно противостоять колебаниям температуры 

воздуха вплоть до экстремальных значений. Материал отличается превосходной морозостойкостью, в 

соответствии со стандартом изделие может выдержать не менее 75 циклов охлаждения и нагрева. Такой показатель 

определяется высокой плотностью и низким коэффициентом влагопоглощения.  

Размеры и точность геометрической формы кирпич клинкерный производится в соответствии со 

стандартами, которые определяют все его основные характеристики. Изделия выпускаются трех основных 

типоразмеров, которые специалистами строителями обозначаются следующим образом: одинарный - размер 

250×120×65 мм обозначение 1 НФ; полуторный - габариты 250×120×88 мм маркировка 1,4 НФ; двойной - размеры 

250×120×140 мм. [1, с 25-27].  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Нұрханұлы Н., Паттал Н., Рахманберген А., Бодебаев Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Техника производства бетона непрерывно развивается, и сам бетон становится все более и более 

усовершенствованным, причем особое внимание в настоящее время уделяется нанотехнологиям. Ведущими 

странами мира применяющими нанотехнологии в производстве строительных материалов являются США, Япония, 

Германия, Корея и т.д.  

На состоявшемся в Германии очередном 49-м национальном Конгрессе по бетону и железобетону были 

рассмотрены многие актуальные аспекты современного строительства из бетона, в том числе и вопросы 

применения достижений нанотехнологий (содержание докладов опубликовано в журнале BFT, № 2, 2005). На 

специальной сессии конгресса "Бетон будущего - от нанотехнологий к бетонам ультравысоких технологий (ultra 

high performance concrete UHPC)" были рассмотрены те достижения немецкой технологии, которые в той или иной 

мере используют результаты исследований в этой области [1].  
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В лабораторных условиях получены UHPC прочностью на сжатие до 500 N/mm2, т.е. прочнее обычной 

стали. Но с использованием достижений нанотехнологии, уже применяемых в других отраслях науки и 

промышленности, в структуру бетона могут быть введены наночастицы для увеличения плотности, а вяжущее 

усовершенствовано на квазиатомном уровне, что придаст бетону новые, совершенно уникальные свойства.  

Особого внимания требуют и вопросы твердения бетона и набора им прочности. Следует принять все 

необходимые меры по исключению потерь влаги и соответствующего трещинообразования при усадке материала 

на этом технологическом переделе. Совершенно естественно, что контроль качества на всех этапах должен быть 

непрерывным, документируемым и является составной частью  сертифицированной системы обеспечения качества 

[1].  

По мнению автора, сравнительную оценку эффективности UHPC и обычного бетона следует проводить из 

учета стоимости 1 м3 конструкции, а не 1 м3 бетона. Это же самое доказывает и опыт Японии по сооружению 

преднапряженного пешеходного моста из UHPC пролетом 60 м, вес которого составил 20% от веса моста из 

обычного бетона, а общая стоимость моста оказалась даже на 5% ниже [1].   

Нельзя не отметить достижения, принадлежащие исключительно отечественным разработчикам 

наноматериалов и технологий. К примеру, В.И. Корнев, И.Н. Медведева, А.Г. Ульянов получили прочный бетон от 

введения в цемент наночастиц гидроксида алюминия [2]. А.Н. Пономарев разработал технологию изготовления 

базальтовой микрофибры, модифицированной фуллерен подобными частицами — астраленами, и показал, что при 

ее введении прочность бетона, как на сжатие, так и на растяжение может быть заметно повышена [3]. 

Наномодификатором, причем опять-таки отходом, является гальваношлам — продукт, образующийся при 

обработке известью сточных вод гальванического производства. Авторами и многими другими исследователями 

показана его эффективность в составе цементных смесей [4].  

Начинается промышленное использование для производства строительных материалов фуллеренов  или их 

еще более перспективных разновидностей — нанотрубок, несмотря на то, что оба эти вещества пока еще очень 

дороги [5]. Так, Г. И. Яковлев с коллегами рекомендует использовать нанотрубки, синтезируемые по 

разработанной этим коллективом исследователей технологии, для приготовления цементных пенобетонов, 

поскольку это приводит к повышению физико-механических свойств, а затраты на добавку с лихвой 

компенсируются возможностью экономить цемент [6]. В настоящее время наиболее востребованы в России  

нанотехнологии, направленные на повышение качества минеральных вяжущих веществ и, в первую очередь, 

портландце-мента (ПЦ). В нашей стране возникла крайне напряженная ситуация с этим строительным материалом. 

Из-за изношенности оборудования цементная промышленность не может увеличивать производство ПЦ в тех 

объемах, какие нужны для интенсивно развивающихся потребностей в нем.  

С помощью нанотехнологий ситуацию можно разрядить. Для этого необходимо организовывать домол 

портландцемента перед его использованием до наноразмерных частиц. У такого цемента будет значительно 

большей доля вещества, вступающего в реакцию с водой (у обычного ПЦ, удельная поверхность которого около 

3000 см2/г, в реакцию вступает лишь третья часть объема его частиц, преимущественно с поверхности, о стальной 

объем выполняет в цементном камне функцию инертного заполнителя). У домолотого цемента частицы реагируют 

с водой на 80 — 90 % их объема. Следовательно, на получение бетона с заданными характеристиками цемента 

потребуется меньше. Домолотый цемент обеспечивает получение более прочных бетонных изделий. Это 

обстоятельство позволяет снизить расход цементаУчитывая эти обстоятельства, в США домол цемента 

производится в больших масштабах, несмотря на отсутствие дефицита в нем.  

В России еще 2-3 года назад идея домола цемента была бы обречена на провал. И не столько из-за 

отсутствия, в то время дефицита в нем, сколько от того, что не было помольного оборудования, способного 

измельчать твердые частицы до наноразмеров. Теперь такое оборудование есть.   

Второе направление, позволяющее экономить цемент — добавление в него нанодисперсных 

модификаторов, позволяющих в значительной степени повысить прочность готовых изделий.  

Исходя из  вышеизложенного,  созданный  в Ростовском  государственном  строительном университете 

научно-образовательный центр «Нанотехнологии в строительстве» проводит  исследования  по  двум  основным  

направлениям:  влияние  диспергирования  цемента  и введения в состав компонентов смеси наночастиц различной 

природы и структуры на свойства цементных композиций [7, 8].  В РГСУ разработана установка для обработки 

материалов и активизации процессов перемешивания (УОМ) с одновременным измельчением материала и его 

электромагнитной обработкой.  

Установка обработки материалов относится к аппаратам вихревого слоя, использующим принципиально 

новые методы воздействия энергии на вещество, то есть использование энергии вращающегося электромагнитного 

поля высокой удельной концентрации в единице объема рабочего пространства установки. Внешне, УОМ 

представляет собой индуктор, помещенный в корпус. Через расточку индуктора проходит труба из немагнитного 

материала (рабочее пространство, в которое помещаются ферромагнитные элементы). При подаче электроэнергии 

в рабочем пространстве создается мощное  электромагнитное поле, которое вращает ферромагнитные элементы, 

последние становятся магнитами и взаимодействуют с основным полем. В результате взаимодействия 

генерируется ряд эффектов, воздействующих на вещество, помещенное в рабочее пространство.  Это  

магнитострикция,  механострикция,  кавитация,  электролиз,  торсионные поля, акустические волны. Удельная 

мощность этих эффектов весьма велика, и следствием этого является многократное возрастание скоростей физико -

химических процессов, которые переходят из диффузионного на кинетический уровень, и, в результате раскрытия 
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химических радикалов, скорости реакции возрастают в сотни раз. Следует выделить перспективы совместного 

использования нескольких нанотехнологий, например, высокодисперсных исходных материалов и нанодисперсной 

арматуры.  

Так, совмещение двух нанотехнологий: мокрого домола цемента в УОМ, обеспечивающего получение 

цемента с удельной поверхностью до 8000 см2/г, и введение нанодисперсной арматуры при производстве 

цементных растворов может значительно повысить их прочность. 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Базаркулов И., Ануар А., Битуғанов Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Логистический подход, применяемый к управлению сбытовой деятельностью предприятия, способствует 

разрешению таких проблем и выработке рациональной стратегии. В связи с чем, тема стратегического управления 

сбытовой деятельностью является весьма актуальной.  

Внедрение стратегии сбытовой деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов с 

применением принципов логистики  способствует  оптимизации поставок, выполнению срочных заказов мелкими 

партиями продукции по системе «точно в срок»,  оптимизации  складских  запасов,  путем  эффективного  

планирования  графиков производства  с  учетом  спроса и  т.д. Таким  образом,  разработка и  вне дрение  

эффективной стратегии  сбытовой  деятельности,  основанной  на  принципах  логистики,  является 

основополагающим фактором развития и поддержания конкурентоспособности предприятий промышленности на 

рынке строительных материалов.  

В современной экономике на фоне обострения конкуренции, совершенствование и развитие предприятий 

всех отраслей промышленности, и в том числе промышленности строительных материалов, невозможно без 

использования грамотно построенной сбытовой политики.  

В периоды кризисных явлений и спадов покупательского спроса, равно как и в периоды роста экономики, 

эффективная стратегия управления сбытовой деятельностью может повысить коммерческую результативность 

предприятий. Современное понятие термина «стратегия» определяется как планирование и управление для 

достижения выбранных целей. И опыт зарубежных организаций доказывает, что разработка распределительной 

стратегии на основе принципов логистики оптимизирует сбытовую деятельность, улучшает результативность 

предприятий в достижении этих целей, и в целом повышает их конкурентоспособность [1]. Нельзя не  отметить,  

что  на  сегодняшний  день,  в  промышленности  строительных материалов  существует  ряд проблем,  которые 

необходимо  решать  в целях  удовлетворения спроса  на  внутреннем  рынке,  а  также  обеспечения  

промышленного  и  жилищного строительства, а именно: 

-  физический и моральный износ основных фондов на предприятиях 

промышленности строительных материалов;  

-  как следствие, несоответствие качества отечественной продукции аналогичным товарам западных стран;  

-  неудовлетворительная транспортабельность продукции предприятий  

строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства;  

- «чрезвычайно высокий уровень территориальной дифференциации транспортной обеспеченности, ко торая 

показывает, насколько неодинаковы, контрастны транспортные условия жизнедеятельности в пределах районов» 

2];  

- низкая конкурентоспособность  строительной  продукции,  выпускаемой  на устаревшем оборудовании;  

- недостаточная инновационная активность региональных коммерческих структур.  

Несомненно, решение этих проблем может быть осуществлено только путем комплексного применения 

различных методов и инструментов логистики. Применение логистических концепций (инфо рмационной, 

маркетинговой, интегральной) позволят оптимизировать процесс управления материальными потоками в области 

распределения для усиления позиции предприятия в конкурентной борьбе  [3]. Актуальность исследования 
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обусловлена необходимостью формирования стратегии сбыта на предприятиях промышленности строительных 

материалов, а также интеграции логистических операций и функций между всеми логистическими партнерами. 

Научная новизна заключается в следующем:  

- теоретически обоснована необходимость и целесообразность использования логистического подхода к 

сбытовой деятельности предприятий промышленности строительных материалов;  

- определено влияние факторов макро и микро среды на  функционирование предприятий  промышленности  

строительных материалов,  с  целью  выработки оптимальной стратегии сбыта. 

Рынок промышленности строительных материалов характеризуется ярко -выраженной сезонностью: спрос 

на продукцию стабильно высокий с апреля по ноябрь, однако с наступлением холодов продажи снижаются.  Это 

связанно в первую очередь с тем, что стоимость выполнения строительных работ в осенне -зимний период гораздо 

выше, а природные условия гораздо менее благоприятные, к тому же существуют работы, которые нельзя 

выполнять при температуре ниже +10 градусов, следовательно, спрос на продукцию вместе с темпами 

строительства зимой падают.  

Основными потребителями продукции промышленности строительных материалов являются крупные 

предприятия, на их долю приходится до 60% потребления. На долю мелких строительных фирм и ремонтных 

бригад приходится лишь 20-30% потребления. Следует отметить, что 80% продукции, произведенной 

предприятиями отрасли промышленности строительных материалов, используется в жилищном строительстве  [4].  

Особенностью рынка промышленности строительных материалов является то, что здесь наблюдается низкая 

доля импорта и высокий спрос на продукцию отечественного производства. Процесс строительства требует 

огромных объемов материалов, в связи с чем, организовывать их доставку из других стран оказывается очень 

дорого. Подсчитано, что перевозки стройматериалов на расстояния более 450 км нерентабельны [5]. В связи с 

этим, крупные промышленные предприятия и строительные омпании организуют свою деятельность, 

преимущество, в регионах с развитой промышленностью строительных материалов.  

Таким образом, можно обозначить специфические факторы, которые влияют на разработку сбытовой 

политики предприятий исследуемой отрасли промышленности (рис. 1). 

Все факторы делятся на внутренние и внешние.  К внутренним факторам относят собственно  маркетинг 

(товар, цена, место продажи, стимулирование сбыта) и менеджмент (персонал, процесс, физическая среда). К 

внешним можно отнести экономические, политические, демографические, социальные, природные, культурные 

факторы, НТП, а также поставщиков, посредников, конкурентов и контактные аудитории. «В настоящее время 

любая организация подвергается воздействию множества факторов со стороны внешней среды, поэтому 

эффективность работы предприятия и его адаптация к изменениям и неопределенностям, происходящим  как вне, 

так и внутри этой организации, зависит от того, насколько руководители владеют инструментами и методами 

стратегического управления» [6].  

 «Учет многочисленных и разнообразных факторов среды, выбор главных среди них и предвидение 

возможных изменений – сложнейшая задача, стоящая перед руководителями» [6].  

«Стратегическое планирование, являясь важнейшей функцией стратегического управления, позволяет 

спрогнозировать рыночною ситуацию, определив будущие угрозы и возможности в работе организации, 

обеспечивая высшему руководству средства для разработки плана действий на длительный период времени» [7].  

Таким образом, разработка эффективной стратегии сбытовой деятельности, основанной на принципах 

логистики, является основополагающим фактором развития и поддержания конкурентоспособности предприятий 

промышленности строительных материалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОГО БЕТОНА 

 

Амангельдиева У.Б., Бондаренко Д.Д., Калиф О.Р., Абдрахманов Р.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Ведущая роль в экономике Казахстана отводится интенсивному развитию нефтегазовой, химической и 

металлургической промышленностей. С увеличением объемов производства  увеличивается количество 

техногенных материалов. Так, при годовой производительности 3 млн. тонн стабильной сырой нефти ежедневно 
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вырабатывается около 1000 тонн серы. Отходы химических и металлургических производств в виде различных 

шлаков и шламов в больших количествах накапливаются в отвалах. Неизбежным следствием этого является 

техногенное воздействие скопившихся отходов на объекты окружающей среды. 

      В связи с этим особую актуальность приобретают разработки эффективных способов переработки 

техногенных материалов, применение которых позволило бы утилизировать не только вновь образующиеся 

отходы, но и их запасы. Одним из путей радикального и экономного решения этой проблемы является переработка 

отходов в высококачественные строительные материалы. 

      Целью работы явилось исследование возможности применения серы (полупродукта очистки 

углеводородного сырья Тенгизского месторождения) и различных промышленных отходов в качестве 

наполнителей и заполнителей для производства серного бетона, а также определение оптимальных составов и 

выявление наиболее эффективных наполнителей и заполнителей. В качестве наполнителей были использованы 

пиритный огарок и сухой борсодержащий шлак химического завода (г. Алга Актюбинской области), 

монохроматный шлам (АО «АЗХС»), хвосты производств (АО «АЗФ»). 

       Известно [1], что структура и прочность серного бетона зависят от химического, минералогического, 

гранулометрического составов и прочности компонентов, а также физико -химических процессов, протекающих 

при изготовлении и твердении серного бетона. Прочность серного бетона определяется в основном адгезией 

заполнителей и мастики. 

     Технология получения серных мастик заключалась в следующем: рассчитанное количество серы и 

наполнителя в виде сухой смеси помещали в сушильный шкаф (сушильную установку) и выдерживали до 

достижения компонентами температуры 140–150 º С. Исследуемые компоненты применялись в 

тонкоизмельченном состоянии с удельной поверхностью зерен 2500–3500 см
2
/г. Затем производили 

перемешивание в течение 1–2 мин до получения однородной массы, затем смесь заливали в подогретые 

металлические формы, расположенные на виброплощадке. После уплотнения, до полного удаления воздушных 

пузырьков из массы сырьевой смеси, образцы выдерживали в формах до полного охлаждения при комнатной 

температуре и в дальнейшем подвергали испытаниям. 

       Изготовление серного бетона с применением указанных промышленных отходов проводилось по 

следующей технологии: предварительно отдозированную смесь, состоящую из серы, заполнителя и наполнителя, 

совместно нагревали до температуры 140–150 º С и перемешивали до получения однородной массы. Затем смесь 

укладывали в предварительно нагретые до температуры 130–140 º С металлические формы, установленные на 

вибростоле и уплотняли до интенсивного удаления пузырьков воздуха. После охлаждения до температуры 

окружающего воздуха опытные образцы приобретали прочность. 

Учитывая химический состав пиритных огарков, содержащих оксиды Fe, Al, Mg, можно допустить, что 

кластеры представляют многоядерные комплексные соединения, ячейки которых состоят из атомов металлов, 

окруженных лигандами. Они могут состоять из атомов нескольких металлов (Fe, Al, Mg), то есть могут 

образовываться гетероциклические кластеры, которые и обеспечивают повышение физико -механических свойств. 

      Количественное содержание наполнителя в каждом случае принималось из условия образования 

композиций одинаковой вязкости. 

      Составы мастик и бетонов подбирались без применения добавок различного функционального 

назначения – пластификаторов, стабилизаторов и антипиренов. 

           Результаты проведенных исследований показывают, что на основе Тенгизской серы и промышленных 

отходов возможно получение материалов и 

изделий строительно-технического назначения. Предлагаемая технология получения материалов на основе 

серы с применением в качестве наполнителей промышленных отходов отличается простотой и может быть 

внедрена с использованием серийного оборудования. Полученные материалы обладают рядом положительных 

свойств: высокой прочностью, химической стойкостью, низким водопоглощением, быстрым набором прочности, 

связанным только с остыванием серобетонной смеси. 

      Проведенные  исследования  по  получению серных бетонов позволяют рекомендовать их в 

промышленном, гидротехническом и сельскохозяйственном строительстве при укреплении берегов каналов, 

ремонтных работах коллекторно-дренажных сетей, изготовлении труб, полов, лотков и т.д. Их экономическая 

эффективность обусловлена долговечностью, низкой энергоемкостью, технологичностью, наличием сырьевой 

базы и невысокой стоимостью исходных компонентов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКТЮБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Абдуллина Т.М., Еламан Б.Е., Кенесов Т.С.  

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова.  

 

Градостроительство охватывает сложный комплекс общественно-экономических, строительно-технических, 

экологических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. В данном докладе мы приведем 

статистику проблем именно с точки зрения экологии и санитарно -гигиенических проблем градостроительства. 

В каждой области на территории РК присутствует своя экологическая проблема. Например, в Алматинской 

области главная проблема-смог, в Атырауской - загрязнение воды, в Актюбинской- загрязнение воздуха 

промышленными предприятиями. Почему мы так говорим? На территории Актюбинской области расположено 

много предприятий нефтегазовой и химической промышленности. Так, например, в Актобе находится 

Актюбинский завод ферросплавов. Отсутствие необходимых фильтров на заводе приводит к выбросам в 

атмосферу шестивалентного хрома, который загрязняет воздух. 

Экологическая обстановка в Актобе неблагополучна. По оценкам Казгидромета, уровень загрязнения в 

городе находится на уровне 8,5 баллов. По всей территории города отмечается повышенное содержание  диоксида 

азота и формальдегида в воздухе, а в районе таких промышленных предприятий, как АЗХС, АЗФ, Актюбинской 

ТЭЦ и возле посёлка Кирпичный, показатели превысили норму в три раза. Самым «загазованным» участком 

города считается перекрёсток улиц Маметовой и Ломоносова, где за 20 минут проезжает около 2 тыс. 

автомобилей. 

Согласно исследованиям 2013 года, когда санитарно-эпидемиологический надзор проводил анализ воздуха в 

городе на наличие диоксида азота, диоксида серы, сероводорода и других веществ, самыми загрязнёнными 

оказались районы возле школ № 16 и № 1, Центрального рынка и между улицами Рыскулова и Тургенева. 

Предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена от 3 до 14 раз на улицах Чернышевского, 

Пожарского и Красногорская. Основной причиной загрязнения воздуха была признана канализационная система 

города. Концентрация сероводорода в канализационных сетях может достигать 2—16 %, также сточные воды 

содержат большое количество сульфидов. Свою лепту вносит также автомобильный транспорт, количество 

которого в 2013 году достигло 178 тыс. единиц. 

 20—21 апреля 2014 года в Актобе было зафиксировано 10-кратное превышение предельно допустимой 

концентрации сероводорода в воздухе. Причиной выбросов стала канализационная насосная станция АО 

«Акбулак» в промышленной зоне. 

 12 июня 2015 года концентрация сероводорода в воздухе Актобе превысила предельно допустимую 

концентрацию в 10,6 раз. Источником загрязнения опять стало АО «Акбулак». 

Река Илек, на берегу которой расположен город, долгое время загрязнялась отходами  бора с Алгинского 

химического завода и шестивалентного хрома с Актюбинского завода хромовых соединений, а это, в свою 

очередь, ведёт к загрязнению Урала, а затем и Каспийского моря. Кроме того, АО «Акбулак» сбрасывает в реку 

около 10 млн м³ неочищенных (из-за устаревших очистных сооружений) сточных вод в год. За превышение норм 

сброса предприятие ежегодно выплачивает штраф, но административные меры не привели к положительному 

результату 

Актюбинская область – неблагополучная в экологическом плане область. Ее проблемы можно решить при 

проведении вышеуказанных мероприятий. К сожалению, Актюбинская область очень сильно загрязнена. Если 

посмотреть на географическую карту, то можно увидеть, что Актюбинская область одна из самых загрязненных в 

Казахстане. Стабильная экология – необходимое условие для безопасного развития Актюбинской области. 
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БҰРҒЫЛАУ ШЛАМЫНЫҢ ҚАТТЫ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ  ТОПЫРАҚТАН ЖАСАЛҒАН 

АРБОЛИТТІ БҰЙЫМДАР АЛУ 

 

Төлеуова Г., Джумашев Ж. 

Қ. Жубанов атындағы Ақтөбе өнірлік мемлекеттік университеті 
 

Қазақстан өңірлерінде тұрғын үй құрылысының ұлғаюына байланысты әр күн сайын құрылыс 

материалдарына деген сұраныс көбеюде,сондықтан қолданысқа тиімді материалдарды шығару және балама 

ресурстарпайдалану өзекті болып табылады. 

Өңірлердекөп тоннажды қалдықтар металлургия түрінде,отын-энергетика және мұнай-химия 

өнеркәсібішикізат ресурстары түрінде кездеседі.Мұндай материалдарға: шлактар,шламдар,күл-тозаңдар және 

бұрғылау шламдарының қалдықтары жатады. 

Бұрғылау шламын Бейтараптандыру және оны одан әрі қайта өңдеу жолымен солидификациялауға  немесе 

қатайтуға дайындау. 

Мұндай технология бұрғылау шламы негізінде өте берік құрылыс материалын алуға мүмкіндік береді.  

Қатаю кезінде пайда болған берік әрекет етуші матрица ерітуді болдырмайды және көші-қон уытты 

заттардың қоршаған орта объектілеріне, олардың физикалық және химиялық қасиеттерінің төмендеуіне әсер 

етеді, қоршаған ортамен байланыстырады. 

Саз балшықтың кең қолдану ауқымына сәйкес оны әр түрлі өндірістік қалдықтармен және 

ауылшаруашылық қалдықтармен қосып арболитті бұйым жасауға болады,сондай-ақ, оны қабырға қалауға және 

азқабатты және көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысына пайдалануға болады. 

Бұл жұмыстар Қазақстанның және Орталық Азияның ыстық өңірлерінде жылуоқшаулағыш және 

контрукциялық құрылыс материалы ретінде кең ауқымды қолданысқа ие болып үлгерді.  

Тиімді топырақтан жасалған арболитті бұйымдар алу үшін бұрғылау шламы негізінде жасалған топырақты 

цемент қалдықтарының бірнеше үлгілерін таңдауғабіз және Ивановский государственный политехнический 

университеттің бірігуімен эксперименттік ғылыми-зерттеу тәжірибесі  жасалды. 

Топырақты цементті байланыстырғыш құрам жасауға біз 

Шымкент цемент зауытының 500-ші маркалы цементін қолдандық. 

Цементтің химиялық құрамы мен қасиеті1 жәе 2таблицаға енгізілді. 

 

КккккппвапвапКесте 1 

Шымкент цемент зауытының портландцементінің қасиеттері мен құрамы 

Қасиеттері көрсеткіштері 

1.Сүзгіштегі ұнтақтың ұсақтығы № 008, % 8,7 

2.Меншікті жазықтық, м /кг 227 

3.Қалыпты қалыңдығы, % 25,2 

4.Байланысу мерзімдері,сағ - мин.  

-басы 2-39 

-соңы 4-29 

5.Иілу кезіндегі беріктік шегі 28тәуләктен кейін, МПа 5,9 

6.Қысқан кездегі беріктік шегі28тәуләктен кейін, МПа 47,2 

 

Минералды қосылғыш ретінде меншікті беті 410 м
2
/кг және бұрғылау шламының қатты бөлігінің 

тығыздығы 2,8 г/см
3
және иілгіштігінің саны 12,5.Ұсақталған бұрғылау шламының химиялық-минералогиялық 

құрамы3табл.енгізілді. 

Жұмыс барысында зерттеліп жатқан материалдың беріктік қасиетін анықтау үшінтопырақты цементтің 3 

тен 15%ға дейінгі түрлері қолданылады. 

Топырақты цементтің қоспасы 100Х100Х100 мм өлшемінде қалыпталады. Қалыпқа салынған қоспа дымқыл 

жерде сақталып, қалған бөлігінде полиэтилен қалтамен қапталып,үшінші бөлігінде 85 °С температурада  

2+8+2режимі бойынша сақталады. 

Төмендегі суретте топырақты цементтің қосылыстарының цемент шығыны көрсетілген.Графикке анализ 

жасағанда, шығын ұлғайған сайын,топырақты цементтің беріктігі де ұлғаятынын түсінуге болады.  

Эксперименттік зерттеудің нәтижесінде цемент шығыны  

Талдау эксперименттік зерттеулері көрсеткендей, топырақтың массасына бұрғылау шламы негізінде цемент 

шығынын 3-тен 15%-ға дейінұлғайтсақ, топырақпен араласқан цемент үлгілерініңберіктігі жылу ылғалды өңдеу 

кезіндешамамен 2,4 есе өседі және қысымы 60 МПажетеді, ал 28 тәулік ішіндеқалыпты жағдайда қатаю кезінде  

беріктігі 42МПа -ге дейін артады.Үлгілерді осындай жағдайдаодан әрі ұстасақ, келесі 2 айда материалдың 

беріктігішамамен 32% артады.Демек, өндірісте топырақтан жасалған арболитті бетонды алу процесінде жылу 
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ылғалды өңдеудіқолдануқатаюұзақтығынкүрт қысқартуға және 1 м3 материалдың цемент шығынын айтарлықтай 

азайтуға мүмкіндік береді . 

Сондай-ақ,біз  топырақтан жасалған арболитті бұйымдардыңқасиетін зерттеу үшін күрішжармаларын 

пайдалана отырып,оның оңтайлы құрамына іріктеу жүргіздік.Күріш жармасы негізінде жасалған топырақтан 

жасалған арболит үлгілерінің оңтайлы құрамы мен қасиеттері 5таблицаға енгізілді. 

Топырақтан жасалған арболит үлгілері келесі технологиялық реттілік бойынша жасалды: 

- күріш жармасын және топырақ араласқан цементті түйіршіктелген байланыстырғыш құрамымендайындау;  

- топырақ араласқан цементті  байланыстырғыштардың бөлшектерін әр қайсысын бөлек дайындау және 

мөлшерлеу; 

- белгілі бір мөлшерде су қосылған байланыстырғыш бөлшектерін дайындау және араластыру;  

- топырақпен араласқан цементтің байланыстырғыштарын күріш жармасымен қосып барабанды диірменге 

апару; 

- диірменді тоқтату және топырақтан жасалған арболитті дайын қоспаны алу;  

- Қоспаны тығыздау әдісімен бұйымды; 

- табиғи қатаю немесе жылу-ылғалды өңдеу; 

-  бұйымды қалыптан алу. 

Біздің анықтауымыз бойынша, топырақтан жасалғанарболит үлгілерінің оңтайлысы №4  құрамы болып 

табылады, онда үлгілердіңберіктік шегі 2,7 МПа жеткізіледі және ГОСТ1922  және техникалық-экономикалық 

пайымдауларталаптарына сай келеді.Одан әрі зерттеу кезінде,сулы ағаш үгіндісінде және полиэтилен пленкамен 

қапталған күйіндетопырақтан жасалған арболитті бетондыбуландырылған және буландырылмаған әдіспен 

қатайтқанда,оның беріктігі артады, бірақ оныңөсу қарқындылығы әр түрлі. 

Егер үлгілердіңберіктігі, 9 ай ішінде ауаның дымқыл жағдайында қатаюдан 28 тәуліктегімен салыстырғанда  

шамамен 59% артса,онда полиэтилен пленкамен қапталып құрғақ ауада қатаю 48%ға артады.  

Бірақ, соңғы жағдайдаберіктіктіңабсолюттік маңызы  барлық (90, 180 және 270 тәулік) үлгілердің 

сынақмерзімі шамамен 7% - ға жоғары. 

Осындай әдіспен бұрғылау  шламының қатты бөлігінен,портландцементтен және күр іш 

жармасынан экологиялық таза,бағасы жағынан арзан материал алуға болады 
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В работе рассматриваются основы новых безотходных технологий обезвреживания и комплексного 

использования отходов нефтегазовой отрасли республики Казахстана в виде строительных материалов. Это 

позволит решить экологическую и экономическую задачу в производстве строительных материалов республики. 

Многотоннажные отходы, многие из которых токсичны, практически не утилизируются из -за отсутствия 

эффективных ресурсо и природосберегающих способов их детоксикации и вторичного использования.  

В настоящее время перспективность применения серы в строительстве обусловлена возможность получения 

серы из вторичных источников в результате утилизации серосодержащих отходящих газов, отходов производства 

серы и серной кислоты, а также очистки нефти, что особенно важно нефтедобывающей промышленности стран 

СНГ.   

Поэтому с целью широкого применения серосодержащих бетонов в отечественной практике необходимы 

комплексные исследования этого специфического строительного материала и определение его эффективности для 

различных регионов. 

В настоящее время актуальным считается направления к снижению расхода цемента за счет использования 

отходов различных отраслей  промышленности и в нашей работе  исследовано  повышенное количество 

наполнителей и добавок на основе отходов нефтегазовой отрасли вводимой взамен цемента.   
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Наиболее распространенным способом активации вяжущих является сухой и мокрый помол  вяжущих 

компонентов. К одним из основополагающих факторов в процессах структурообразования относятся 

механохимические явления и их роль в системе «активированное вяжущее + вода».  

В выбранных нами вышеперечисленных отходах, в  качестве  окислителей  выступают  железо  в  степени  

окисления  три (в  виде  Fe2O3),  а  восстановительными  свойствами  обладает  элементарная  сера  и  железо  в  

степени  окисления  два (FeO). Трехвалентное  железо  способна  окислять  серу,  переходя  затем  в  двухвалентное  

железо.   

Выше  приведенные  доводы  свидетельствует  в  пользу  связывания  серы  с  оксидами  железа  при  

механическом  воздействий  при  температурах  близких  к  нормальной.  По  нашему  мнению,  сырьевые  смеси  

следует  утилизировать,  добавляя  растительные  отходы  для  получения  легких  арболитобетонов. 

Для проведения экспериментальных работ нами приняты техническая (элементарная) сера, побочный 

продукт очистки нефти Жанажолского месторождения с чистой 99,о6%, массовая доля золы – 0,40%; массовая 

доля летучих органических веществ – 0,53%; массовая доля влаги - 0,01% и пиритные огарки бывшего АО 

«Фосфорхим», состоящие главным образом из смеси оксидов железо (II, III) Fe3O4 (FO3, Fe2O3), с пересчетом на 

содержание железа 40 – 63%, и примесей серы 1-2%. Остальное оксиды цветных металлов.  

В работе применялся также портландцемент марки 400 Чимкентского цементного завода. Испытание 

цемента проводили в соответствии с ГОСТом 310.1-76, 310.2-76, 310.3-76, 310.4-76. Основные характеристики 

используемых в работе материалов представлены в табл. 1, 2, 3.  

Для получения серосодержащих вяжущих помол пиритного огарка и серы производили отдельно. Подго -

товленные компоненты пиритного огарка на серы взвешивали в соотношениях 200:100, 250:100, 250:150 и 

загружали в мельницу, размалывали до тонкости, характеризующейся 8—10% остатка на сите № 008 и пере-

мешивали в лабораторной мельнице в течение 20 мин.  

При этом количество добавок равнялось 25, 30 и 35% от массы вяжущего. Помол цементного клинкера и 

последующее введение смешанных добавок обеспечивали тонкое измельчение частиц цемента и его равномерное 

распределение среди составляющих серосодержащих смесей. Оптимальная дозировка активных минеральных 

добавок составляет 25-35% по массе вяжущего (табл. 1). С увеличением дозировки добавок активность 

портландцемента снижается.  

Таблица 1. 

Физико-механические свойства Чимкентского цементного завода  

Норма

льная густота 

теста 

Начало 

схватывани

я 

Конец   

схватыван

ия 

Предел 

прочности 

при сжатии,   

МПа 

Предел 

прочности 

при изгибе, 

МПа 

Рас

плыв 

ко

нуса,  мм 

25,2, % 2ч – 39 мин 
4ч – 29 

мин 
42,7 5,7 110 

 

Гидролиз протекает с разрушением стеклофазы Si - О и Fe — О, в результате чего образуются гелевидные 

новообразования кремневой кислоты и гидроксидов железа. Последние могут образовываться также за счет 

взаимодействия Fe2O3 и Fe3O4, находящихся в составе шлама с водой.  Из таблицы (3) видно, что увеличение 

активированных добавок в составе вяжущего не снижает прочности в раннем возрасте и со временем 

прочность серосодержащих вяжущих повышается. 

                     
Рис.  Повышение прочности серосодержащего вяжущего с различными  

добавками во времени 

♦ - состав серосоджащего вяжущего 33% - ным добавком; ■ – состав серосоджащего вяжущего 30% - ным 

добавком; ▲ – состав серосоджащего вяжущего 26% - ным добавком;  

Самым оптимальным составом активированных вяжущих является 67:20:13% (цемент:пирит:сера). Выше 

приведенные доводы свидетельствует в пользу связывания серы с оксидами железа при механическом воздействий 

при температурах близких к нормальной.  Гелевидные новообразования железистых соединений обладают 
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высокой удельной поверхностью и повышенной склеивающей способностью что придает цементному камню 

высокую механическую прочность. 

Полученных данные позволяет сделать вывод, что применение добавок полученных путем 

механохимической активации серосодержащего вяжущего не оказывает существенного отрицательного 

влияния на прочность образцов и можно применить в производстве легких арболитобетонов.  
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КӨНЕ АҚТӨБЕ -  ЖАҢА АҚТӨБЕ 

 

Битуғанов Ж., Иванова А.Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ақтөбе бекінісінің қалануы. 1869 жылдың мамыр айында Елек пен Қобда өзендерінің аралығына флигель-

адъютант граф фон Борг басқарған екі рота жаяу әскер, жүз казак және 14 зеңбіректен тұратын жасақ аттанды. 

Әскери губернатор Лев Баллюзектің талабымен 15 мамыр күні Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылатын жеріндегі 

екі төбенің үстінде Ақтөбе бекінісінің негізі қаланды. Қарауыл алаңы, гауптвахта, қару-жарақ қоймасы, азық-түлік 

пен оқ-дәрі сақталатын жертөле салынды. 

 
1874 жылы Ақтөбе қаласының аумағында құрылыс салу бас жоспары алғаш рет әзірленген. Бұл құжат 

бойынша Актюбинск бірнеше аудандарға бөлінген: Оторвановка, Татар слободасы, Құрмыш ауданы . Сонымен 

бірге, қалада бес тұңғыш көше пайда болған: Георгиевский, Илецкий, Оренбургский, Крепостной, 

Гарнизонный.  Актюбинск қаласы баяу дамыды. 1895 жылы өлкеде 2263 адам қоныстанды.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0


234 
 

 
 Қаланың тарихында Ташкент темір жолының салынуы ерекше орын алған. Ол 1902 жылы салынып, 

Ташкент – Орынбор бағытында қатынаған. Ташкент темір жолы Актюбинск қаласының экономикасына 

оң өзгерістер әкелген.   

1940-1960 жылдары ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар бой көтерді: хром қосындылары зауыттары, ауылшаруашылық 

машина жасау саласы, рентген аппаратурасын шығару саласы, сүт және ет комбинаттары, тігін фабрикалары және 

басқалар.   

 

 

ССРО кезінде Актюбинск қаласы индустриалды қалаға айналды. 1946 жылдан кейін де  Ақтөбе тез дамып, 

өнеркәсіп және мәдени орталыққа айналды. Ақтөбеде 400 мыңнан астам адам тұрады. Ақтөбе қаласы – 

батыс  аймақта болып жатқан өзгерістерді тез қабылдап, Ресей империясындағы жаңалықтарға ден қойған. 

Қаланың бейнесі тарих тегеурінінде көп өзгерістерге ұшырап, бүгінде шырайлы шаһарға айналған.  Бүгінгі 

Ақтөбе – өнеркәсібі, кәсіпкерлік және қаржылық құрылымдары, құрылысы, оның ішінде тұрғын үй құрылысы 

дамыған, сондай-ақ қолайлы коммуникациялары бар қазіргі заманға сай қала. 1999 жылдың 11 наурызында Қазақ 

Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шығарған қаулыда қала атауы орысша "Актобе" деп өзгертілді. 

Осы уақытқа дейін "Актюбинск" деп аталып келген еді, кейін бұл атауды Ресей Федерациясының мемлекеттік 

тіркеу, картография және кадастр федералдық қызметімен ресми түрде мойындады. 

"Қазақстанда 150 жылдық тарихы бар облыс орталықтары аз. Ақтөбе  — еліміздің батыс өңірінде 

орналасқан, бай тарихы бар қала. Сол себепті біз бұл шараны өз деңгейінде лайықты өткізуіміз керек. Ғылыми, 

мәдени және спорттық шаралар міндетті түрде өткізіледі. Ең бастысы  — 150 жылдықтан үлкен із қалуы керек. 

Яғни алдағы уақытта келешек ұрпақ салынған нысандардың, айталық, ол ғимарат немесе зауыт болсын, Ақтөбе 

қаласының 150 жылдық мерейтойы құрметіне тұрғызылғанын біліп жүруі керек. Ақтөбе қаласы облыс орталығы 

болғандықтан, бұл шараға облыстың барлық тұрғыны, елді мекен, аудандар түгел атсалысқаны жөн. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

Нұрлыбай С.Ә., Бузова О.В. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

В рамках данной статьи представлены теоретические основы разрушения водонефтяной эмульсии, 

рассмотрены вопросы касающиеся стабильности эмульсии, стадии обработки водой и нефтяной фаз реактивом 

деэмульгатором, описан принцип разрушения бронирующего слоя связанной (ловушечной) воды в нефти.  

Обводненность сырой нефти растет по мере его добычи, в то же время увеличивается плотность сырой 

нефти, в связи с этим также растет содержание смолисто-асфальтеновых веществ, парафинов, примесей металлов, 

гетероатомных соединений, которые являются природными эмульгаторами. В результате увеличивается 

содержание «ловушечной» воды в высоковязкой нефти, что усложняет процесс их подготовки к транспортировке и 

дальнейшей переработке.  

https://sputniknews.kz/spravka/20190129/9023750/150-jyldyk-tarihy-bar-aktobe-kalasy-turaly-ne-bilemiz.html
https://sputniknews.kz/spravka/20190129/9023750/150-jyldyk-tarihy-bar-aktobe-kalasy-turaly-ne-bilemiz.html
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Пластовая вода извлекается вначале в отстойниках промысла, а диспергированная ее часть эмульсия «вода в 

нефти», разделяется в специальных аппаратах – электродегидраторах. [1, с.333]. 

Разрушение эмульсии и отделение воды в электродегидраторе происходит под действием переменного 

электрического поля высокой напряженности, температуры и вводимого в нефть деэмульгатора взвешенные в 

нефти мелкие капельки воды сливаются в более крупные, которые под действием сипы тяжести оседают вниз. 

Отстоявшаяся вода с растворенными в ней солями выводится из нижней части электродегидратора, а обезвоженная 

нефть из верхней части. [2, с.45-46]. 

Сущность процесса разрушения водонефтяной эмульсии заключается в максимальном снижении 

агрегативной и кинетической устойчивости и включает следующие стадии: [3, с.45; 4, с.55]. 

- скопление капель воды, при котором капли еще не теряют своей индивидуальности (флокуляция);  

- слияние капель при взаимном столкновении или при контактировании с гидрофильной поверхностью 

(коалесценция); 

- оседание капель воды под действием силы тяжести (седиментация); 

Деэмульгатор после ввода в водонефтяную эмульсию разделяется на две части: водо - и нефтерастворимую. 

Водорастворимая часть деэмульгатора непосредственно контактирует с глобулой пластовой воды; деэмульгатор в 

результате диффузии переходит в защитный слой и замещает бронирующую оболочку. Нефтерастворимая часть 

деэмульгатора, адсорбируясь на границе раздела, пептизирует бронирующие слои и вытесняют природные 

эмульгаторы с границы раздела фаз. [3, с.47]. 

С повышением температуры обессоливания нефти необходимый расход деэмульгатора снижается. С 

повышением же подачи промывной воды и увеличением степени ее перемешивания с нефтью, а также с 

увеличением числа ступеней обессоливания требуемый расход деэмульгатора повышается. При увеличении 

подачи воды, как и при усилении перемешивания, обусловливающего более высокую дисперсность эмульсии, 

образуется большая межфазная поверхность, поэтому и требуется больше деэмульгатора. [2, с.45-46]. 

Разрушение нефтяных эмульсий применением деэмульгаторов, представляющих собой синтетические ПАВ, 

обладающих по сравнению с содержащимися в нефтях природными эмульгаторами более высокой поверхностной 

активностью, может быть результатом: [5, с.74]. 

1) адсорбционного вытеснения с поверхности глобул воды эмульгатора, стабилизирующего  эмульсию; 

2) образования нестабильных эмульсий противоположного типа;  

3) химического растворения адсорбционной пленки. 

Несмотря на существование различных теорий механизма, действия поверхностно -активных веществ на 

процесс разрушения эмульсии, наибольшее распространение получил принцип, изложенный П. А. Ребиндером 

относительно стабилизации и разрушения концентрированных эмульсии типа вода в масле. Он считает, что 

поверхностно-активные вещества, обладая большей поверхностной активностью, чем природные стабилизаторы, 

адсорбируется на межфазной поверхности. Молекулы реагента встраиваются в адсорбционный слой и в течение 

какого-то периода времени в слое происходят процессы перегруппировки, которые затрагивают также и 

внутренние слои защитной оболочки. В результате образуются адсорбционные слои из молекул деэмульгатора, не 

обладающие заметной прочностью. По мере накопления деэмульгатора на поверхности капелек воды между ними 

возникают силы взаимного притяжения, происходят флокуляция капель, которая завершается ко алесценцией. 

Молекулы деэмульгатора проникают в защитный слой, являющийся многослойной ажурной структурой с 

каркасом из твердых частиц и промежутками между ними, заполненными обеими жидкими фазами, со стороны 

нефтяной фазы и адсорбируются на поверхности раздела нефти и воды внутри защитного слоя. 

Благодаря дифильности молекул деэмульгаторов их полярная часть прочно связывается с водой, а 

гидрофобная обращена при этом к гидрофильной поверхности частиц стабилизатора, что резко снижает силу 

взаимодействия поверхности капли воды с находящимися на ней полярными группами частиц стабилизатора. В 

результате изменяются краевый угол смачивания на гидрофильных участках поверхности частиц стабилизатора и 

инверсия смачивания. Нефтяная фаза самопроизвольно распространяется по этим участкам, и частицы 

стабилизатора, полностью смоченные нефтью, вытесняются в объем нефтяной фазы. В результате кали воды 

лишаются защитных оболочек. [3, с.48]. 

Для успешного разрушения стабилизированной эмульсии деэмульгатор по эффективности всегда должен 

быть намного выше, чем эмульгатор. Чем эффективнее деэмульгатор, тем быстрее осуществляется процесс 

разрушения бронирующих оболочек на каплях воды и меньше его требуется для осуществления процесса. [4, с.55].  

Следует отметить, что деэмульгаторы, как и эмульгаторы, относится к поверхностно-активным веществам. 

Основное их отличие в том, что деэмульгаторы создают на каплях эмульгированной воды оболочку с низкими 

структурно-механическими свойствами, слабо препятствующими слиянию (коалесценции) капель воды, т.е. 

являются нестойкими стабилизаторами.  [3, с.64]. 

Хорошие деэмульгаторы должны обеспечивать не только сближение диспергированных капелек воды в 

эмульсии, но также и разрушать окружающие их пленки и способствовать коалесценции. [4, с.55].  

По результатам исследования можно сделать вывод, что разрушение водонефтяной эмульсии основано на 

обработке эмульсии реагентом деэмульгатором,  роль которого заключается в разрушении бронирующего слоя, 

которые окружают капельки воды (связанная вода). В результате пробоя бронирующего слоя происходят 

последовательно скопление капелек воды (флокуляция), их слияние (коалесценция) и последующее осаждение под 

действием силы тяжести (седиментация). 
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PROGRAMMING BRANCHING STRUCTURES 

 

Орынғалиев Ә.Қ.  

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, 

 

 

The algorithmic structure of branching is used when further program execution depends on value of some variable 

or some expression. Depending on how many values program execution depends various operators are used. If program 

execution depends on two values, then the conditional operator is usually used and if from several that the operator of the 

choice is used. 

Conditional operator 

The full conditional operator is used when the choice of one of alternatives is required.  

The operator has an appearance:  

If then condition operator1 Else operator2;  

Performance of the conditional operator begins with calculation of value of the logical expression specified in a 

condition. Simple conditions register in the form of equality or inequality. Difficult conditions  are formed from simple by 

means of logical operations. If the condition is true, then is carried out operator1, otherwise - operator2. If it is necessary to 

execute not one, and several operators, then they unite in operator brackets of BEGIN - END.  

Let's give an example of the program with use of if operator. Let it is necessary to display bigger of two these 

numbers. The program for the solution of this task has an appearance: 

Program pr1;  

  Var x, y: integer;  

Begin  

  Writeln ('Enter two numbers');  

Readln (x, y);  

  If x>y then writeln (x) Else writeln (y);  

Readln;  

End. 

Let's consider program execution at x=5, y=7. the condition x&gt; is not carried out by y as 5 no more than 7. 

Therefore, the operator standing later else, i.e. writeln (y) will be carried out and number 7 will be displayed.  

There is also reduced uniform of the conditional operator in whom the line else is absent:  

If then condition operator  

 

For example, operator 

If x<0 then x: = -x; 

 

will change value x for opposite if originally it was negative. At non-negative x no changes of value of a variable 

will happen.  

Case operator 

This operator serves for the choice of one of possible options in a situation which can have several (more than 

two) possible outcomes. Depending on value of a variable (selector) the operator marked with the corresponding constant is 

carried out. If any constant does not approach, the operator who is written down later else is carried out.  

The case operator has an appearance:  

Case poryadkovaya_peremenny of  

konstanta_1: operator_1;  

konstanta_2: operator_2;  

…  
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konstanta_n: operator_n;  

Else operator;  

End;  

Use of the reduced form of case operator in which the line else is absent is possible. In this case, if any constant 

does not coincide with value serial change, the control is transferred to the operator following end.  

For example: 

Case n of  

1: writeln ('red');  

2: writeln ('green');  

3: writeln ('white');  

End; 

 

The recommended literature: 

1. June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 16th Edition - Comprehensive, Thomson 

Course Technology, a division of Thomson Learning, Inc Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014.  

2. Kretschmer T. (2012), “Information and Communication Technologies and Productivity Growth: A Survey of the 

Literature”, OECD Digital Economy Papers, No. 195, OECD Publishing. 
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ҮЛКЕН ТҮЙЕЖАПЫРАҚ (ARCTIUM LAPPA) ӨСІМДІГІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ  

 

 Л.Арыстанова 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ-сы 

                     

Қазір елімізде жалпы дәрілік өсімдіктердің 1,5 мыңға жуық түрі өседі, олардың тек 40-қа жуығын ғана 

медициналық шикізат ретінде пайдаланып отыр. 4 мың жыл бұрын Үндістандықтар 760 дәрілік өсімдікті халық 

емінде қолданса, Жапонияда фармацевтикалық препараттарды сатып алу 2,6 есе өсіп, табиғи жолмен алынған 

дәрілерді тұтыну 15 есеге артқан, ал елімізде жыл санап шипалық қасиетке ие дәрілік өсімдіктерді пайдалану 

артып келе жатыр. Адам денсаулығын қорғау, ауруларға медициналық көмек көрсету денсаулықты қорғаудың 

басты мәселесі болып табылады. Жыл сайын қолданылатын дәрілік өсімдіктер саны өсуде. Олардың ішінде қазіргі 

уақытта онкологиялық емдеуге, қан тамыры ауруларына, туберкулез, қант диабетіне қолданылатын дәрілік 

өсімдіктерге көп көңіл аударылуда. 

Халық медицинасында ежелден қолданылып келе жатқан өсімдіктің бірі – Үлкен түйежапырақ өсімдігі. 

Үлкен түйежапырақ өсімдігі күрделігүлділер тұқымдасына жататын 2 жылдық өсімдік. Ең алғаш Жапония елінде 

пайдаланса, ал кейін келе Бразилия, Тайланд елдерінде өсіріле бастаған [1]. Қазіргі таңда Еуропаның Батыс 

Шығысы мен ТМД елдерінде және Қазақстанның барлық аймақтарында  көптеп кездеседі.  

Халықтық медицинада Үлкен түйежапырақтың тамыры және жапырағы асқазан-ішек жолдары ауруларында, 

қант диабеті, қатерлі ісік ауруларын, ауыз қуысының сілемейлі қабықшаларын, тері ауруларын және т.б. емдеуге 

пайдаланылады. Сонымен қатар үлкен түйежапырақ өсімдігің пайдалы қасиеттері келесі ауруларды емдеу үшін 

қолданады: 

 жүрек және бүйрек ісігі; 

 асқазан-ішек жолдарының қабыну аурулары; 

 ауыз, тамақ және жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабығының қабыну 

аурулары; 

 метаболизмдік бұзылулар, оның ішінде қант диабеті;  

 іріңді жаралар, безеу, қышу, экзема, фурункулез;  

 бауыр және артрит; 

 улану және т.б. 

Үлкен түйежапырақ өсімдігін тамақтану барысында қолдану ұйқы безінің, бауырдың және өт қабының, 

бүйректің қызметін жақсартады, тастар мен тұздарды ерітіп, шығарады, қанды тазартады, метаболизм өнімдерін 

денеден шығарады [2]. 

        Үлкен түйежапырақ өсімдігі тек емдік емес, сонымен қатар жеуге жарамды. Сібірде, Кавказда және 

Шығыста ұзақ уақыт бойы оны көкөніс ретінде пайдаланған. Қазіргі уақытта Жапонияда кеңінен қолданылып 

келеді, ол «гобо» деп аталады және сорпа мен салаттарда дәм беру м ақсатында Корея, Италия, Бразилия және 

Португалияда қолданылады. Ұлыбританияда үлкен түйежапырақ тамырының тұнбасы дәстүрлі алкогольсіз 

сусынның негізі ретінде пайдаланылады [3]. 

Үлкен түйежапырақ өсімдігі биологиялық белсенді заттарадың қоры. Өсімдік құрамында  30-40% 

шамасында полисахарид инулин, протеин, эфир майлары болады. Сонымен қатар, илегіш заттар, белок, 

антоциандар, полифенолдар, белок, стигмастерин, ситостерин, стеарин және  пальмитин қышқылдары кездеседі. 
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Жапырағында эфир майы, өсімдік шырышы, илегіш заттар, ал жемісінде көп мөлшерде эфир майы болады. Эфир 

майының құрамына олеин және линол қышқылы кіреді [4]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты:  Үлкен түйежапырақ (Arctium lappa) өсімдігінің құрамындағы биологиялық 

белсенді заттарды анықтау. 

Зерттеу нысаны: 2018 жылдың қыркүйек-қазан айларында Алматы қаласы, Алмалы ауданынан жинап 

алынған Үлкен түйежапырақ өсімдігінің жер үсті бөлігі. 

Үлкен түйежапырақ өсімдігінің жер үсті бөлігінің судағы және әр түрлі концентрациялы этил спиртіндегі 

ерітінділерінің рН-ы «И 160МИ» рН-метрінде, ылғалдылығы мен күлділігі гравиметриялық әдіспен анықталды. 

Экстрактивтілігі суда және 80% этил спиртінде 2 сағат 80-85
0
С температура уақытта жүргізілді. Антоциан мөлшері 

фотоколориметрлік әдіспен анықталды. Зерттеу нәтижелері 1 – ші кестеде көрсетілген. 

 

Кесте-1. Үлкен Түйежапырақ өсімдігінің жер үсті бөлігінің (жапырағы, сабағы ) физика -химиялық 

көрсеткіштері 

 

Жапырағы мен сабағының судағы рН-ының мәндері бірдей, яғни әлсіз қышқылдық ортаны көрсетеді. 40%, 

70%, 90% этил спиртіндегі ерітінділерінің рН мәндері бейтарап ортаға жақын. Зерттеу нәтижесінде күлділігі 

сабағына қарағанда жапырағында жоғары, ал ылғалдылығы шамалас екені анықталды. Судағы экстрактивтілігі 

спирттегіге қарағанда жоғары. Антоциан мөлшері сабағына қарағанда жапырағында жоғары.  

Үлкен түйежапырақ өсімдігінің құрамындағы пектинді заттар С.Я. Райк әдісімен, С дәруменін И.К.Мурри 

әдісімен және қышқылдылық пен илегіш заттарды титриметриялық әдіспен анықталды. Титриметрия – 

анықталатын заттың пипеткамен өлшеп алынған дәл көлемін анықтауға негізделген сандық анализ әдісі. 2-ші 

кестеде көрсетілген мәліметтерге сүйенсек илегіш заттардың мөлшері сабағында жемісімен салыстырғанда 6,5 есе 

жоғады. Қанттың мөлшері жапырағына қарағанда сабағында 2 еседей көп. Үлкен түйежапырақ өсімдігінің жер үсті 

бөлігінде суда ерімейтін пектинді заттар суда еритін пектинді заттарға қарағанда көп мөлшерде болады. Суда 

еритін пектиннің мөлшері жапырағында сабағымен салыстырғанда 4 есе көп. Ал суда ерімейтін пектиннің мөлшері 

жапырағына қарағанда сабағында көп. Пектинді заттар адам ағзасынан радиоактивті заттар мен ауыр металдарды 

ығыстырып шығарады. 

 

Кесте - 2.   Үлкен түйежапырақ өсімдігінің биологиялық белсенді заттарының мөлшері, %  

 

№ Шикізат 

атауы 

С 

дәрумені% 

Қышқылдылы

қ% 

Илегі

ш заттар% 

Пектинді заттар% 

Суда 

еритін 

Суда 

ерімейтін 

1 Жапырақ 5,4 0,04 15,83 4,6 4,13 

2 Сабақ 4,9 0,07 19,31 1,6 5,46 

 

Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтер 2- ші кестеде көрсетілген. 

 

Зерттеу нәтижесін қортындылай келе, Үлкен түйежапырақ өсімдігінің жер үсті бөлігінін физика – химиялық 

көрсеткіштері мен құрамы анықталды. Оның негізгі компоненттер құрамына илегіш заттар жапырағында(15,83%) 

және сабағында (19,31%) қант мөлшері жапырағында (2,7%), сабағында (4,8%), С дәрумені жапырағында (5,4%), 

сабағында (4,9%). Алдағы мақсатымыз зерттеу жұмысын ары қарай жалғастырып, Қазақстанда өсетін дәрілік 

шикізаттың құрамындағы биологиялық белсенді заттардың мөлшерін анықтап, бөліп алудың тиімді жағдайларын 

қарастыру. Сонымен қатар, елімізде өсетін дәрілік шикізаттарды зерттеп, медицина, фармацевтика   саласында 

пайдалану жолдарын қарастыру өсімдік құрамындағы биологиялық белсенді заттарды бөлудің тиімді жолдарын 

қарастыру. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

№ 
Шикіза

т атауы 

Экстрактивтілігі, % 

Ы
л
ға
л

д
ы
л
ы
ғы

, 
%

 

К
ү
л
д
іл

іг
і,
 %

 

рН 

  
 

А
н
т
о
ц
и
а
н
, 
%

 

 

Суд

а 

  

Спиртте 
Суд

а 

Спиртте, % 

40 70 
9

0 

1 
жапыра

ғы 

38,2

3 
25,14 

7

2 

4,1

2 
5,82 

6,0

9 

6,5

1 

6

,63 

0,

094 

2 сабағы 
36,4

2 
26,84 

7

0 

3,2

6 
5,81 

6,0

4 

6,3

7 

6

,69 

0,

033 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА 

 

Сланбаев К.М. 

Актюбинский Региональный Государственный Университет им. К.Жубанова  

 

Настоящее изобретение относится к способу получения поливинилацетата. Описан способ получения 

поливинилацетата суспензионной полимеризацией с использованием инициатора, отличающийся тем, что процесс 

суспензионной полимеризации винилацетата проводят в присутствии кристаллического глиоксаля и в качестве 

инициатора используют динитрил азобисизомасляной кислоты при следующем соотношении, мас.%: винилацетат 

24,80; динитрил азобисизомасляная кислота 0,25; глиоксаль кристаллический 0,25-3,50; поливиниловый спирт 

0,25; вода 71,20-74,45. Технический результат - увеличение выхода и теплостойкости поливинилацетата.  

Изобретение относится к способу получения поливинилацетата и может быть использовано в химической 

промышленности. 

Известен способ получения поливинилацетата (ПВА) в массе мономера с использованием в качестве 

инициатора триэтилборана. 

Недостатком данного способа является низкая молекулярная масса ПВА (≤540000), а также использование 

триэтилборана в качестве инициатора, что может приводить к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в 

производстве. Известно, что триэтилборан - дымящая жидкость, относится к 2 классу опасности, ПДК рабочей 

зоны - 1,0 мг/м
3
 (ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ воздухе рабочей 

зоны»). 

Известен способ получения ПВА суспензионной полимеризацией винилацетата в водной среде в 

присутствии инициатора пероксида бензоила, растворимого в мономере, и стабилизатора суспензии 

поливинилового спирта при температуре 60-95°C в течение 7-9 часов. Охлажденную суспензию центрифугируют, 

промывают гранулы ПВА водой и сушат полимер в сушилке с циркуляцией воздуха. 

Недостатками данного способа являются большая продолжительность процесса, высокая температура 

синтеза, а также дополнительные энергозатраты, которые будут связаны с использованием ректификационного 

оборудования для регенерации непрореагировавшего мономера - винилацетата (ВА). Степень превращения ВА по 

данной технологии не превышает 90%. 

Известен способ полимеризации ВА в массе при температуре 72-73°C до конверсии 30-70% с последующим 

диспергированием реакционной массы в водном растворе омыленного поливинилового спирта (ПВС) и 

дополимеризацией в суспензионной системе при температуре 85°C до конверсии 95-98% . 

Основными недостатками данного способа являются многостадийность и пожароопасность процесса на 

стадии полимеризации ВА в массе, реакция полимеризации сопровождается большим выделением тепла и 

протекает при температуре кипения ВА (температура кипения ВА - 72,5°C). Проблемы, связанные с конденсацией 

ВА и возвратом его в реактор, требуют дополнительного оборудования и расхода энергии.  

Известен способ получения высокомолекулярного ПВА с использованием в качестве инициаторов 

комплексов алкилкобальта с тридентатными лигандами. Полученный данным способом ПВА обладает 

достаточной молекулярной массой не менее 850000, процесс полимеризации проводится при температуре 40°C.  

Недостатком данного способа является стадия синтеза инициатора на основе комплексов алкилкобальта с 

тридентатными лигандами, что приводит к дополнительным операционным стадиям, сырьевым и энергетическим 

затратам. 

Наиболее близким к данному изобретению является способ получения ПВА суспензионной полимеризацией 

с использованием в качестве инициаторов перекисей двухосновных алифатических кислот или перекиси 

тетрацилов . 

Недостатком этого способа является применение сложных инициирующих систем.  

Задачей предложенного изобретения является улучшение характеристик ПВА, а именно: 

- увеличение выхода ПВА; 

- увеличение теплостойкости ПВА. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ 

 

Жетписбаев Рауан Даулеткерейулы  врач резидент уролог, андролог 
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Хронический простатит (ХП) – часто встречаемое, не до конца исследованное и трудно поддающееся 

лечению заболевание, которое характеризуется  ухудшением копулятивной и генеративной способности. К 

факторам риска  относятся мужчины любого возраста. ХП – это воспаление предстательной железы (ПЖ)  чаще  

инфекционной этиологии. По мнению профессора О.Б. Лоран: ХП – это  болезнь с аутоиммунным нарушением,  

проявляется поражением паренхимы и интерстиция ПЖ  [1]. 

Воспаление развивается в результате  ее инфицирования гнойной флорой из уретры – урогенитальный путь, 

либо  через кровь и лимфу. Инфекционный фактор- передовой  в ранней стадии, далее эта роль переходит   

развившимся  патологическим состояниям  в тканях ПЖ. В постинфекционном периоде болезни воспаление в ПЖ 

активируют  процессы аутоагрессии, нейротрофические расстройства, застой и распад секрета. 

Этиология ХП грамотрицательные и грамположительные бактерии-E.coli, Pseudomonas, Klebsiella, 

Staphylococci, Streptococci.Также  развитию ХП могут повлиять: гормональный дисбаланс, неправильное питание, 

нерегулярная половая жизнь или чрезмерная половая активность, гиподинамия. 

Конгестия в ПЖ и малом тазу – это  основное  звено инфицирования железы. К конгестии  приводят застой 

секрета и ее функциональный  дизритм  [1].  Во время  ХП снижается уровень цинка и лизоцима, происходит 

нарушение резистентной  функции простаты. При воспалении  ПЖ орган утрачивает свою барьерную функцию  и 

превращается в  постоянно действующий очаг инфицирования  [2]. Следовательно   страдают  звенья иммунной 

системы : фагоцитарное звено, клеточное звено а именно: понижение  Т-Лимфоцитов и его субпопуляции Т-

Хелперов, гуморальное звено: повышение содержания в секрете АГС Ig А и  IL- 1бетта . 

Сбор анамнеза начинается с жалоб. Чаще это болезненность в паховой области, анальном отверстии, 

промежности,дискомфорт в начале и в конце мочеиспускания, а также во время эякуляции.  Мужчины  с  

хроническим уретрогеннным простатитом  жалуются  на боли в спине, радикулит, вегетососудистую  дистонию, в 

результате больного не отправляют на обследование основного заболевания. При инфекционном ХП присутствует  

бактериальный уретрит, при неинфекционном  хроническом простатите  - геморройдальные узлы, ВРВ, варикоцеле 

[3]. Вышеуказанные симптомы относятся к ХП если они продолжаются в течении 3месяцев  

Клиника  ХП    разнообразна, симптомы маскируются под другие болезни и наоборот. Заболевание 

сопровождается дискомфортом  и ноющими болями в нижней области живота, снижение либидо, повышение 

температуры тела, выделения из мочеиспускательного канала  [4]. Более характерны для ХП  функциональные 

расстройства: а)расстройства со стороны мочевого аппарата ; б)расстройства половой функции; в)расстройства НС. 

Передовую  роль в диагностике ХП играет пальпация ПЖ, внешний осмотр полового члена , исследование 

секрета простаты, УЗИ ПЖ, бак. посев мочи, мазок из уретры, редко биопсия ПЖ. При ХП размер ПЖ: при 

обострении болезни простата может увеличиваться и  уменьшаться  во время  ремиссии. Плотность при очаговости 

процесса неодинакова, местами западение и  размягчение ткани  [5].  

Золотым стандартом  диагностики ХП является  тест E.M.Meares и T.A.Stamey: сбор 1 и 2 порции мочи, 

получение секрета путем  массажа, а затем 3 порции мочи. Биохимические показатели   секрета простаты: сдвиг рН 

секрета в щелочную среду, снижение кислой фосфатазы, повышение  лизоцима[6]. Немаловажен  тест 

кристаллизации секрета простаты. В норме  этот тест показывает рисунок папоротника, а при  ХП  из за 

андрогенного гормонального фона  этого  рисунка нет .  

Лечение ХП длительное, комплексное, зависит  от причины  и обнаруженных осложнений. В лечении ХП 

входят :антибиотики, НПВП, препараты улучшающие тонус сосудов, цитостатики,  иммуномодуляторы, альфа 

адреноблокаторы, антиоксиданты, назначаются  парапростатические блокады. Физиолечение ХП: массаж 

простаты, тепловая микроволновая терапия, иглотерапия, грязелечение, микроклизмы, бальнеотерапия, 

лазеротерапия, гирудотерапия [7]. 

Массаж простаты – важный метод улучшения крово-лимфообращения и устранения застоя. ХП протекает  

на фоне снижения, резистентности организма и иммунитета, соответственно  нужно   повышать  защитные  силы 

организма. Также пациент должен соблюдать специальную диету. Необходимо исключить: алкоголь, вредные 

привычки, ограничить  кислое, соленное, сладкое, горькое,  жаренное, расширить спекрт овощных, фруктовых 

продуктов. 
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В заключении  выделим что ХП – это полиэтиологическое заболевание, требует правильную  диагностику, 

назначение и проведением дальнейшего лечения ХП должны заниматься врачи урологи, андрологи  совместно с 

врачами иммунологами. 
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МОБИЛЬДІ ЖУРНАЛИСТИКА – КЕЛЕШЕКТІҢ БАҒДАРЫ 

 

Алина Гатунок 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Соңғы жылдары, журналистика заман талабына сай цифрлық дәуірден қалыспай алға басуда.  Бүгінде әрбір 

газет, журналдың өзіндік сайты,  әрбір бағдарламаның интернеттегі нұсқасы, видео каналы бар десек те артық 

етпес. Бір сөзбен айтқанда, қазіргі таңда журналистика  конвергентті мультимедияға негізделген.  Ол дегеніміз, 

заманауи жаңа технологияның құрылғыларымен тығыз байланысты. Оның рөлі біз ойлағаннан әлдеқайда маңызды, 

ал іске асыру амалы журналистке неғұрлым тиімді болып табылады. Олай айтуымыздың бірнеше себебі  бар. 

Мәселен, қазір жер шарының 86 % смартфонды пайдаланады, яғни,  бұл енді бұрынғыдай теледидардағы кешкі 

жаңалықтарды күтудің қажеті жоқ деген сөз. Бар болғаны, ұялы телефоныңызға бассаңыз болды: ең соңғы 

жаңалықтарды, кез келген ақпаратты, керек мағлұматты да біле аласыз. Бұл адамның уақытын үнемдеуге  қолайлы, 

ал журналистке аудиторияның кеңеюін қамтамасыз ететін ыңғайлы тәсіл. Солай емес пе?! Смартфонның келесі бір 

артықшылығы ол – қазір бұрынғыдай, журналистке операторлармен бірігіп, қымбат, әрі зілдей ауыр, арнайы 

техникамен (камера, микрофон т.б) оқиға орнынан  түсірілім жасаудың қажеті жоқ. Оны тек тікелей репортаждар 

кезінде қолдануға болады. Ал басқа, құпиялықты сақтауды қажет ететін кездері  немесе қасында арнайы 

құрылғылардың болмауы салдарына кезіккен кезде смартфон көмекке келеді. Тіптен, журналист болмай қалсаңыз 

да ештене етпес. Өйткені, қазір егер сіз бір маңызды оқиғаның куәгері болсаңыз, оны смартфондағы камераға 

түсіру арқылы, қоғамға жария ете аласыз. Осылайша, ара қашықтықта адамдардың өзара байланысуы үшін ойлап 

табылған қарапайым құрал – қазіргі мобильді журналистикаға жол ашуына көз жеткізе аламыз. Олай болса, осы 

мобильді журналистикаға толықтай  анықтама беріп көрелік. 

Мобильді  журналистика  дегеніміз  не? Американдық  Wikipedia  ашық  

электронды  энциклопедиясының  анықтамасы  бойынша,  мобильді журналистика  дегеніміз  кәсіби  маман

ның,  яғни    көп  жағдайда репортерлер  қауымы  халыққа  жаңалықтар  тарату  үшін      ақпарат  жинап,  өңдеуге  

және  таратуға желілік байланысы  бар  портативті    электрондық құрылғыларды пайдаланатын,  жаңа  медиа 

жариялаудың  дамушы  нысаны болып табылады. Бұл Азия елдеріне 

қарағанда, Америка Құрама  Штаттарында  алғаш пайда  болған   журналистиканың  жаңа  бір  бөлімі.  Ол 

«mobile  ournalist» тіркесінің қысқартылуынан пайда болған. Оның  журналистиканың өзге 

салаларынан қарағандағы айырмашылығы 

технология  жағынан  көп  қаражат  шығындауды  талап  етпейді.  Оның  басты қозғаушы құрылғылары  арзан бол

ып келеді. Мәселен,  кәсіби  телекамера,  түрлі  аппараттармен салыстырғанда смартқұрылғылар едәуір тиімді, 

шығынсыз, арзан болып табылады.  

 

Бүгінде осындай мобильді журналистиканың танымал бір түрі – Microblogging. 

Мұнда мобильді  журналистер  белгілі бір тақырып бойынша «hashtags» командасы көмегімен, әлеуметтік 

желілерде микроблогты популизациялау арқылы өзге  де сервистермен  өзара байланысы арқасында ақапаратты 

үлестіру. Ең басты шарт мобильді  журналистер  қысқа  жазудың  шеберлері, тіпті, белгілі бір форматтан өзгермеуі 

де тиіс. Мәселен, Twitter 

желісінде 140 таңбадан аспайтын мәтіндердің  маманы болуға тырысу керек,    және сол 140  таңбаның  қатарына  а

рнайы  фото,  аудио  немесе  видеофайл  да енуі 
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қажет.  Сонымен  қатар,  жазылған  жаңалықтың  тақырыбы  оңай  әрі  жылдам  табылатындай  ыңғайлы  болу шар

т. Бір сөзбен, оқырман жазбаны емес, жазба оқырманды таба білу керек. Бұл туралы арнайы маман, 

профессор  Кристан  Эспиносаның  пайымдауынша,  кез 

келген  адам  мобильді журналист  бола  алмайды.  Әрине,  оқиға  орнынан  болған  жайт  жайында  әркім  жаңалық

тарды тарата алады. Алайда, ол жаңалықтардың қаншалықты фактілерге сүйеніп  жасалғанын  немесе  қаншалықт

ы  расталғанын,  қандай  мақсатта  таратылғанын  байқау  керек.  Эспиноса  «Қарапайым  кәсіби  білімі  жоқ  азамат

тарға  қарағанда  арнайы  білім  мен  дайындықтан өткен журналистер импровизациядан алыстау болады» деп 

баяндайды [1, 580].   

Мобильді  журналист  дегеніміз  кім?  Мобильді  журналистер қысқартылып «MOJO»  деп аталады. 

Оның  нағыз  жұмыс  құралы  мобильді  гаджет, ұялы  телефон. Басты мақсаты  «breaking  news» 

табу,  яғни,  шұғыл  жаңалықтарды  тарату.  Ол  көбінесе  оқиға  орнынан,  белгілі  бір  іс 

шара  немесе  апатты  жағдайлар  жайында  баяндап  отырады.  Мобильді  жур 

налистер  онлайн  жүйеде  тез  арада  мәтінmessage  жазып,  оны  шұғыл  түрде  жариялап,  жазылған  мәтінг

е  қосымша  видеофайл  немесе  айдиофайл,  және  көп  жағдайда  фотоны  қосымша  дәлел мағлұмат ретінде 

тіркеп,  жариялайды.  Басқа журналистерден басты  айырмашылығы 

мобильді  журналист  барлық  жұмысты  тек  қолындағы  бір  ғана  кішігірім құрылғы - ұялы телефон 

арқылы атқарады [1, 581]. 

  Мобильді  журналистке  өзінен  бөлек  еш  көмекші  қажет  емес,  ол  жанында  көмекші,  оператор,  фоторг

аф  сынды  қосалқы  мамандарды  қажетсінбейді.  Ол  тек  ұялы  телефонға  байлаулы, оған тек ұялы телефоны қаж

ет. Мобильді журналист жалғыз өзі үлкенді 

кішілі  мәтіндерді жаза алады, өзі суретке түсіре алады, өзі жалғыз белгілі бір 

бейнероликтер мен  аудиодыбыстарды жаза алады. Содан кейін өзінің дайын  

өнімін бірден жариялай алады.  Ол  үшін  мобильді  журналистке  белгілі  бір  

жерде,   жаңалықтар   редакциясына  баруға,  уақтылы  үлгеруге  тырысып,  дедлайндармен  тығыз  жұмыс  і

стеудің  қажеті  жоқ.  Ол  барлығын бір орыннан қалт етпестен атқара алады.   

    Ия, расында қазіргі таңда мобильді журналистика ең тиімді журналистиканың  біріне айналды. Алайда, 

оның әлі де сапасыз тұстары көп. Әрине, бүгінде смартфондардың көмегімен фото, видео материалдарды табуға 

қиынға соқпайды. 

Тіптен,  түрлі  тегін   видео  және   аудиомонтаждар   жасау  үшін   мобильді  құрылғыларға арналған бағдарламала

р да өте көп. Тіпті,  ұялы  телефон  арқылы  жаңалықтар 

жасау  едәуір  оңай  сияқты  көрінеді.Алайда,  ұялы  телефонмен  ақпарат  таратқанның  барлығы мобильді 

журналист бола алады немесе сапалы ақпарат таратады деген сөз емес. Себебі, мәселен ол үшін де сапалы 

смартфон, арнайы білім секілді шарттардың орындалуы қажет. Оған қоса бұл тек жеңіл, яки, бір жерде орын алған, 

репортаж секілді жанрларды қамти алады. Біра ток-шоу, студиялық бағдарламаларға келсек, тиімсіз болу мүмкін. 

Уақыт өте келе, бұл тұстары да қамтылып, мобильді журналисика одан әрі жаңара түсер. Ал оның мінсіз болуына 

дейін, ол тек сюжеттерді түсіруге, кез келген оқиғаны  бірден, жылдам түсіруіне, интернет желісіндегі 

мультимедиялық форматтағы сайттар мен әлеуметтік желілердегі  блог жанрларының дамуына өз септігін тигізеді. 

Бұл оның заман талабы екеніне дәлел. Бірақ, дәстүрлі журналистиканың орнын басады  дегенді білдірмейді. 

Мүмкін бұл заман талабы ғана болар. Ал мүмкін, болашаққа бағдар құралы болмақ. Мұндағы жалғыз шындық – 

мобильді журналисика дамуда және ол өз септігін тигізуде. Кім білсің, мүмкін жақында ол әлемді өзгертпек?!...  

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1.http://www.emirb.org/arali-filimipraktikali-konferenciya-ii-tom.html?page=72  
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Б. Б. Бектібаев  

"Дене шынықтыру және спорт"  мамандығының 1 курс магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

 

Кіріспе. Құрлықаралық және әлемдік спорттық тартыстар нәтижесі көрсеткеніндей, қазіргі заманғы спортта 

бай тәжірибе мен жоғары кәсібилікке ие болу  жеткіліксіз, оған қоса ғылыми-зерттеу тәсілдемесі қажет [1, 32 б]. 

 Отандық қазақ ғылымының құрамдас бөлігі ретінде спорт ғылымы қиын  кезеңдерді өткізуде. Ол жеткіліксіз 

қаржыландыру, құрал-жабдықтарды жаңартуға қаражат тапшылығы, мамандық беделінің төмендеуі, ғылыми 

зерттеулерге тиімді тапсырыстардың жоқтығына байланысты туындауда. Бұл келеңсіз факторлар сапалық 

көрсеткіштердің төмендеуіне әкелді.  

Спорт ғылымы саласында болып жатқан әрекеттерге талдау жасау арқылы біз оның  дамуына қандай жағдай 

жасау керек және жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда кеңестік кезеңдегідей мақтанышқа ие болатындай ету 

үшін не істеу керектігін шешу өзекті болып тұр.  

http://emirb.org/jalpi-oirman-auimfa-arnaladi.html
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Зерттеу мақсаты. Спорт ғылымын реформалаудың басты мақсаты – 

ғылыми ұйымдардың қызметін экономикалық және саяси ұстанымдармен 

сәйкес жүргізе отырып, тез арада төмендегідей маңызды мәселелерді шешу  

қажет: 

 Алдыңғы қатарлы технологияларды дайындаудың негізгі бағыттарын анықтау; 

 Отандық ғылым мен ғылыми-техникалық қызмет тиімділігін арттыру; 
Зерттеу әдістері. Жалпы спорт саласы мәселесін қозғап жүрген баспасөз беттеріндегі, ғылыми 

журналдардағы мақалаларға шолу, жарық көрген ғылыми зерттеулерге талдау жасалынды.  

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Қазіргі заманғы ғылымға 

қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге қаржының аздығы ғылым  

дамуына көп кедергі келтіруде. 

Бүкіл дүниежүзінде ғылыми-тәжірибелік мәліметтерге түбегейлі талдау  

жүргізіліп отырған кезде біздің елімізде мұндай жұмыстарға ғылыми құрал-жабдықтарды қолдана отырып әрекет 

етуге объективті тұрғыдан мүмкіндік жоқ.  Соңғы жылдарда құрама командалардың ғылыми-әдістемелік жүйесі 

бұзылды.  

Спорттың көптеген түрі бойынша кешенді ғылыми топтармен жұмыс  істеу тоқтатылды. Бұл тек қана 

спорттық дайындық қана емес, спорт ғылымының дамуына да әсерін тигізуде, өйткені спорт ғылымының 

қалыптасу үрдісі спорттық дайындық тәжірибесімен тығыз байланыста болып келді. Айта кету керек, көптеген 

шетелдерде қазіргі заманғы спорт өз дамуында жоғары технологиялық үрдіске ие болды. Спорттың қандай түрі 

болмасын, әрқашан ғылыми негіздеме мен ғылыми-әдістемеліктерге мұқтаж [2, 44-49 б]. 

Бұрын спорт ғылымының стратегиялық бағытын анықтауға мүмкіндік 

беретін талдау жұмыстарының маңызы зор болды. Әр кезеңде спорт 

ғылымында айқын стратегиялар дайындалды:  

а)   дайындық жүктемесінің бағдарламасы;  

ә) спорттың әр түрі бойынша спорт дайындықтарының үлгілік сипаттамасын әзірлеу;  

б)   спорттық даярлық үрдісін фармакологиялық түзету  бағдарламасын әзірлеу;  

в)   қозғалыс қызметін биотехнологиялық үлгілеу. 

Отандық спорт ғылымының жаңа тәртіпке өтуіне даярлық параметрлері 

кешені жүзеге асырылуы тиіс. Ең алдымен, ғылыми зерттеулер бағытын  

айқындау қажет және де бұл бағыттардағы ғылыми зерттелудің сапалық 

мәселесі бірінші орынға қойылуы керек. 

Еліміздегі ғылыми зерттеулер үздіксіз жүріп жатыр. Бүгінгі таңда көптеген А.С. Иванов, Т. Ботағариев, Л.Р. 

Кудашова т.б., ғалымдар спорттың өзекті мәселелерін көтеріп, іргелі ғылыми зерттеулер жасап жүр. 

Қазіргі кезде ғылымның, оның ішінде спорт ғылымының дамуы үшін  

құқықтық базаның болуы өте маңызды.  

Қазақстан Республикасының заңнамалары негізінде дене шынықтыру мен спорт саласының ғылыми  

зерттеулерін қаржыландыруды мемлекет өз міндетіне алуы қажет. 

Ғылыми-зерттеу институты жанындағы зертханалар қайта құрылуы тиіс. Спорт даярлықтарын ғылыми-

әдістемеліктермен қамтамасыз ету үшін бұл үрдістің құрамдас бөлігі ретінде осы мақсатқа арналған 

орталықтандырылған спорт дайындықтары үшін қаражат бөлінуі қажет. 

Қазақстан спорт түрлерінің құрама командаларын кешенді зерттеуді қалпына келтіруде оған медициналық 

жағынан қамтамасыз етуді қосу маңызды міндет болып табылады. Бұл жаңа әдістемелік-методологиялық негізде 

іске асырылуы тиіс. 

Қорытынды. Жоғарыда айтылғандарға қоса, төмендегі шаралар бірінші кезекте іске асырылуы қажет: 

- заманауи ғылыми-зерттеу құралдарының түрлерінің болуы;  

-дене шынықтыру және спорт мәселелерінің ғылыми-зерттеу институтың құру; 

- жыл сайын үздік деген ғылыми жұмыстарға республикалық байқау өткізу;  

-спорт ғылымымен айналысатын жас ғалымдарға қолдау көрсететін арнайы бағдарлама дайындау; 

-магистранттар, ізденушілер, спорт түрлері бойынша жаттықтырушылар ғалымдардың ғылыми еңбектерін 

басшылыққа алулары қажет. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1 Дене тәрбиесінің жаршысы. - Алматы, 2010. - № 2. - 70 б. 

2 Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. – Алматы, 2011. - № 2. - 90б. 
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Базаркулов И., Ануар А., Битуғанов Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Логистический подход, применяемый к управлению сбытовой деятельностью предприятия, способствует 

разрешению таких проблем и выработке рациональной стратегии. В связи с чем, тема стратегического управления 

сбытовой деятельностью является весьма актуальной.  

Внедрение стратегии сбытовой деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов с 

применением принципов логистики  способствует  оптимизации поставок, выполнению срочных заказов мелкими 

партиями продукции по системе «точно в срок»,  оптимизации  складских  запасов,  путем  эффективного  

планирования  графиков производства  с  учетом  спроса и  т.д. Таким  образом,  разработка и  внедрение  

эффективной стратегии  сбытовой  деятельности,  основанной  на  принципах  логистики,  является 

основополагающим фактором развития и поддержания конкурентоспособности предприятий промышленности на 

рынке строительных материалов.  

В современной экономике на фоне обострения конкуренции, совершенствование и развитие предприятий 

всех отраслей промышленности, и в том числе промышленности строительных материалов, невозможно без 

использования грамотно построенной сбытовой политики.  

В периоды кризисных явлений и спадов покупательского спроса, равно как и в периоды роста экономики, 

эффективная стратегия управления сбытовой деятельностью может повысить коммерческую результативность 

предприятий. Современное понятие термина «стратегия» определяется как планирование и управление для 

достижения выбранных целей. И опыт зарубежных организаций доказывает, что разработка распределительной 

стратегии на основе принципов логистики оптимизирует сбытовую деятельность, улучшает результативность 

предприятий в достижении этих целей, и в целом повышает их конкурентоспособность  [1]. Нельзя не  отметить,  

что  на  сегодняшний  день,  в  промышленности  строительных материалов  существует  ряд проблем,  которые 

необходимо  решать  в целях  удовлетворения спроса  на  внутреннем  рынке,  а  также  обеспечения  

промышленного  и  жилищного строительства, а именно: 

-  физический и моральный износ основных фондов на предприятиях 

промышленности строительных материалов;  

-  как следствие, несоответствие качества отечественной продукции аналогичным товарам западных стран;  

-  неудовлетворительная транспортабельность продукции предприятий  

строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства;  

- «чрезвычайно высокий уровень территориальной дифференциации транспортной  обеспеченности, которая 

показывает, насколько неодинаковы, контрастны транспортные условия жизнедеятельности в пределах районов» 

2];  

- низкая конкурентоспособность  строительной  продукции,  выпускаемой  на устаревшем оборудовании;  

- недостаточная инновационная активность региональных коммерческих структур.  

Несомненно, решение этих проблем может быть осуществлено только путем комплексного применения 

различных методов и инструментов логистики. Применение логистических концепций (информационной, 

маркетинговой, интегральной) позволят оптимизировать процесс управления материальными потоками в области 

распределения для усиления позиции предприятия в конкурентной борьбе  [3]. Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью формирования стратегии сбыта на предприятиях промышленности строительных 

материалов, а также интеграции логистических операций и функций между всеми логистическими партнерами. 

Научная новизна заключается в следующем:  

- теоретически обоснована необходимость и целесообразность использования логистического подхода к 

сбытовой деятельности предприятий промышленности строительных материалов;  

- определено влияние факторов макро и микро среды на  функционирование предприятий  промышленности  

строительных материалов,  с  целью  выработки оптимальной стратегии сбыта. 

Рынок промышленности строительных материалов характеризуется ярко -выраженной сезонностью: спрос 

на продукцию стабильно высокий с апреля по ноябрь, однако с наступлением холодов продажи снижаются.  Это 

связанно в первую очередь с тем, что стоимость выполнения строительных работ в осенне-зимний период гораздо 

выше, а природные условия гораздо менее благоприятные, к тому же существуют работы, которые нельзя 

выполнять при температуре ниже +10 градусов, следовательно, спрос на продукцию вместе с темпами 

строительства зимой падают.  

Основными потребителями продукции промышленности строительных материалов являются крупные 

предприятия, на их долю приходится до 60% потребления. На долю мелких строительных фирм и ремонтных 

бригад приходится лишь 20-30% потребления. Следует отметить, что 80% продукции, произведенной 

предприятиями отрасли промышленности строительных материалов, используется в жилищном строительстве  [4].  

Особенностью рынка промышленности строительных материалов является то, что здесь  наблюдается низкая 

доля импорта и высокий спрос на продукцию отечественного производства. Процесс строительства требует 

огромных объемов материалов, в связи с чем, организовывать их доставку из других стран оказывается очень 

дорого. Подсчитано, что перевозки стройматериалов на расстояния более 450 км нерентабельны [5]. В связи с 

этим, крупные промышленные предприятия и строительные омпании организуют свою деятельность, 

преимущество, в регионах с развитой промышленностью строительных материалов.  
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Таким образом, можно обозначить специфические факторы, которые влияют на разработку сбытовой 

политики предприятий исследуемой отрасли промышленности (рис. 1). 

Все факторы делятся на внутренние и внешние.  К внутренним факторам относят собственно маркетинг 

(товар, цена, место продажи, стимулирование сбыта) и менеджмент (персонал, процесс, физическая среда). К 

внешним можно отнести экономические, политические, демографические, социальные, природные, культурные 

факторы, НТП, а также поставщиков, посредников, конкурентов и контактные аудитории. «В настоящее время 

любая организация подвергается воздействию множества факторов со стороны внешней среды, поэтому 

эффективность работы предприятия и его адаптация к изменениям и неопределенностям, происходящим как вне, 

так и внутри этой организации, зависит от того, насколько руководители владеют инструментами и методами 

стратегического управления» [6].  

 «Учет многочисленных и разнообразных факторов среды, выбор главных среди них и предвидение 

возможных изменений – сложнейшая задача, стоящая перед руководителями» [6].  

«Стратегическое планирование, являясь важнейшей функцией стратегического управления, позволяет 

спрогнозировать рыночною ситуацию, определив будущие угрозы и возможности в работе организации, 

обеспечивая высшему руководству средства для разработки плана действий на длительный период времени» [7]. 

Таким образом, разработка эффективной стратегии сбытовой деятельности, основанной на принципах 

логистики, является основополагающим фактором развития и поддержания конкурентоспособности предприятий 

промышленности строительных материалов. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Нұрханұлы Н., Паттал Н., Рахманберген А., Бодебаев Б. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Техника производства бетона непрерывно развивается, и сам бетон становится все более и более 

усовершенствованным, причем особое внимание в настоящее время уделяется нанотехнологиям. Ведущими 

странами мира применяющими нанотехнологии в производстве строительных материалов являются США, Япония, 

Германия, Корея и т.д.  

На состоявшемся в Германии очередном 49-м национальном Конгрессе по бетону и железобетону были 

рассмотрены многие актуальные аспекты современного строительства из бетона, в том числе и вопросы 

применения достижений нанотехнологий (содержание докладов опубликовано в журнале BFT, № 2, 2005). На 

специальной сессии конгресса "Бетон будущего - от нанотехнологий к бетонам ультравысоких технологий (ultra 

high performance concrete UHPC)" были рассмотрены те достижения немецкой технологии, которые в той или иной 

мере используют результаты исследований в этой области [1].  

В лабораторных условиях получены UHPC прочностью на сжатие до 500 N/mm2, т.е. прочнее обычной 

стали. Но с использованием достижений нанотехнологии, уже применяемых в других отраслях науки и 

промышленности, в структуру бетона могут быть введены наночастицы для увеличения плотности, а вяжущее 

усовершенствовано на квазиатомном уровне, что придаст бетону новые, совершенно уникальные свойства.  

Особого внимания требуют и вопросы твердения бетона и набора им прочности. Следует принять все 

необходимые меры по исключению потерь влаги и соответствующего трещинообразования при усадке материала 

на этом технологическом переделе. Совершенно естественно, что контроль качества на всех этапах должен быть 

непрерывным, документируемым и является составной частью сертифицированной системы обеспечения качества 

[1].  

По мнению автора, сравнительную оценку эффективности UHPC и обычного бетона следует проводить из 

учета стоимости 1 м3 конструкции, а не 1 м3 бетона. Это же самое доказывает и опыт Японии по сооружению 

преднапряженного пешеходного моста из UHPC пролетом 60 м, вес которого составил 20% от веса моста из 

обычного бетона, а общая стоимость моста оказалась даже на 5% ниже [1].   

Нельзя не отметить достижения, принадлежащие исключительно отечественным разработчикам 

наноматериалов и технологий. К примеру, В.И. Корнев, И.Н. Медведева, А.Г. Ульянов получили прочный бетон от 

введения в цемент наночастиц гидроксида алюминия [2]. А.Н. Пономарев разработал технологию изготовления 

базальтовой микрофибры, модифицированной фуллерен подобными частицами — астраленами, и показал, что при 
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ее введении прочность бетона, как на сжатие, так и на растяжение может быть заметно повышена [3]. 

Наномодификатором, причем опять-таки отходом, является гальваношлам — продукт, образующийся при 

обработке известью сточных вод гальванического производства. Авторами и многими другими исследователями 

показана его эффективность в составе цементных смесей [4].  

Начинается промышленное использование для производства строительных материалов фуллеренов или их 

еще более перспективных разновидностей — нанотрубок, несмотря на то, что  оба эти вещества пока еще очень 

дороги [5]. Так, Г. И. Яковлев с коллегами рекомендует использовать нанотрубки, синтезируемые по 

разработанной этим коллективом исследователей технологии, для приготовления цементных пенобетонов, 

поскольку это приводит к повышению физико-механических свойств, а затраты на добавку с лихвой 

компенсируются возможностью экономить цемент [6]. В настоящее время наиболее востребованы в России  

нанотехнологии, направленные на повышение качества минеральных вяжущих веществ и, в первую очередь, 

портландце-мента (ПЦ). В нашей стране возникла крайне напряженная ситуация с этим строительным материалом. 

Из-за изношенности оборудования цементная промышленность не может увеличивать производство ПЦ в тех 

объемах, какие нужны для интенсивно развивающихся потребностей в нем.  

С помощью нанотехнологий ситуацию можно разрядить. Для этого необходимо организовывать домол 

портландцемента перед его использованием до наноразмерных частиц. У такого цемента будет значительно 

большей доля вещества, вступающего в реакцию с водой (у обычного ПЦ, удельная поверхность которого около 

3000 см2/г, в реакцию вступает лишь третья часть объема его частиц, преимущественно с поверхности, остальной 

объем выполняет в цементном камне функцию инертного заполнителя). У домолотого цемента частицы реагируют 

с водой на 80 — 90 % их объема. Следовательно, на получение бетона с заданными характеристиками цемента 

потребуется меньше. Домолотый цемент обеспечивает получение более прочных бетонных изделий. Это 

обстоятельство позволяет снизить расход цементаУчитывая эти обстоятельства, в США домол цемента 

производится в больших масштабах, несмотря на отсутствие дефицита в нем.  

В России еще 2-3 года назад идея домола цемента была бы обречена на провал. И не столько из-за 

отсутствия, в то время дефицита в нем, сколько от того, что не было помольного оборудования, способного 

измельчать твердые частицы до наноразмеров. Теперь такое оборудование есть.   

Второе направление, позволяющее экономить цемент — добавление в него нанодисперсных 

модификаторов, позволяющих в значительной степени повысить прочность готовых изделий.  

Исходя из вышеизложенного, созданный в Ростовском  государственном  строительном университете 

научно-образовательный центр «Нанотехнологии в строительстве» проводит  исследования  по  двум  основным  

направлениям:  влияние  диспергирования  цемента  и введения в состав компонентов смеси наночастиц различной 

природы и структуры на свойства цементных композиций [7, 8].  В РГСУ разработана установка для обработки 

материалов и активизации процессов перемешивания (УОМ) с одновременным измельчением материала и его 

электромагнитной обработкой.  

Установка обработки материалов относится к аппаратам вихревого слоя, использующим принципиально 

новые методы воздействия энергии на вещество, то есть использование энергии вращающегося электромагнитного 

поля высокой удельной концентрации в единице объема рабочего пространства установки. Внешне, УОМ 

представляет собой индуктор, помещенный в корпус. Через расточку индуктора проходит труба из нем агнитного 

материала (рабочее пространство, в которое помещаются ферромагнитные элементы). При подаче электроэнергии 

в рабочем пространстве создается мощное  электромагнитное поле, которое вращает ферромагнитные элементы, 

последние становятся магнитами и взаимодействуют с основным полем. В результате взаимодействия 

генерируется ряд эффектов, воздействующих на вещество, помещенное в рабочее пространство.  Это  

магнитострикция,  механострикция,  кавитация,  электролиз,  торсионные поля, акустические волны. Уде льная 

мощность этих эффектов весьма велика, и следствием этого является многократное возрастание скоростей физико -

химических процессов, которые переходят из диффузионного на кинетический уровень, и, в результате раскрытия 

химических радикалов, скорости реакции возрастают в сотни раз. Следует выделить перспективы совместного 

использования нескольких нанотехнологий, например, высокодисперсных исходных материалов и нанодисперсной 

арматуры.  

Так, совмещение двух нанотехнологий: мокрого домола цемента в УОМ, обеспечивающего получение 

цемента с удельной поверхностью до 8000 см2/г, и введение нанодисперсной арматуры при производстве 

цементных растворов может значительно повысить их прочность. 
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ПЕНОПЛЕКС 

 

Изгаиров Т., Спан Ж., Мадиева С. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова  

 

Пеноплекс – это легкий материал, который отличается прочностью и долговечностью. Его монтаж прост, 

материал можно резать обычным ножом. Характеристики Пеноплекса делают его одним из наиболее 

востребованных утеплителей не только на российском, но и мировом рынке. 

Утеплитель Пеноплэкс относится к новому поколению теплоизоляционных материалов. Характеристики 

этого материала делают его идеальным решением для теплоизоляции любых зданий. Характеристики материала 

Пеноплэкс действительно уникальны. Отсутствие гигроскопичности, устойчивость к перепадам температур, 

низким и высоким температурам, открытому огню (материалу присвоен класс горючести Г4-Г1), различным 

климатическими факторам, биологическая нейтральность (в материале не размножаются бактерии, грибки, 

плесень) – все это, наряду с превосходными теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами, делает 

Пеноплэкс лидером среди теплоизоляционных материалов. Кроме того, данный утеплитель не токсичен, 

экологически безопасен, не приносит вреда здоровью человека. 

Применение Пеноплекс. Данный материал может применяться практически в любых сферах строительства, 

существуют: 

 для защиты фундамента 

 для теплоизоляции подвальных помещений 

 для теплоизоляции полов и перекрытий 

 Для теплоизоляции бассейнов, систем водоснабжения;  

 для автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос, железных дорог 

 для теплоизоляции стен, полов, фундаментов в малоэтажном строительстве, утепления 

лоджий и утепления балконов 

 для производства сэндвич-панелей 

Теплоизоляционные плиты пеноплекс изготавливаются из высококачественного пенополистирола, методом 

экструзии. При экструдировании пенополистирола в сырье образуются закрытые ячейки, заполненные воздухом. 

При застывании материал получает однородную ячеистую структуру, которая и обуславливает теплоизоляционные 

характеристики Пеноплекса, а так же, его высокую механическую прочность на сжатие. Данный метод позволяет 

получить экологически чистый утеплитель с равномерной структурой, состоящий из миллионов мелких ячеек 

размерами 0,1-0,2 мм. Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс отличается множеством полезных свойств: 

не боится воды, имеет малую массу и легко монтируется. Пеноплэкс – великолепная наружная теплоизоляция и не 

менее эффективная теплоизоляция внутри помещений.  

Преимущества утеплителя Пеноплэкс: 

 низкая теплопроводность; 

 минимальное водопоглощение; 

 высокая прочность на сжатие; 

 долговечность; 

 морозостойкость; 

 экологичность. 

Виды Пеноплекс 

Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс выпускается нескольких видов: 

Производится материал так: полистирольные гранулы отправляются в специальную камеру, где под 

влиянием высокой температуры (130-140 градусов по Цельсию) они плавятся и вспениваются с использованием 

порофоров. Последние представляют собой химические вещества, которые при нагревании активно продуцируют 

газ (азот, углекислый). 

Химическая активность. Утеплитель не вступает в химическую реакцию с большинством строительных 

смесей и растворов. Однако есть группа веществ, которые способны нарушить структуру пеноплекса и даже 

полностью его растворить. К таким химикатам относятся: бензол, толуол, ксилол и прочие углеводороды, 

формальдегид, формалин, ацетон, метилэтилкетон, различные эфиры, дизельное топливо, керосин, бензин, 

каменноугольный деготь, масляные краски, сложные полиэфиры, которые используются как отвердители 

эпоксидных смол. 

Устойчивость перед механическим воздействием. Даже при больших механических нагрузках пеноплекс не 

меняет своей формы и размеров. 

Горючесть. Пеноплекс может относиться к разному классу пожаробезопасности (от Г1 до Г4) в зависимости 

от наличия в составе антипиренов и прочих добавок. В целом же, это горючий материал, который способен 

самозатухать, но при воздействии огня выделяет едкий дым. 

Экологичность. Современные технологии производства позволили отказаться от использования в процессе 

выпуска пеноплекса фреонов и фенола. Поэтому в составе материала отсутствуют какие -либо вредные летучие 

соединения. С течением времени утеплитель не начинает продуцировать токсические компоненты, им можно 

смело изолировать общественные заведения и жилые дома. 

http://www.world-xps.ru/a/374/
http://www.world-xps.ru/a/366/
http://www.world-xps.ru/a/322/
http://www.world-xps.ru/a/306/
http://www.world-xps.ru/a/309/
http://www.world-xps.ru/a/304/
http://www.world-xps.ru/a/325/
http://www.world-xps.ru/a/366/
http://www.world-xps.ru/a/323/
http://www.world-xps.ru/a/303/
http://www.world-xps.ru/a/303/
http://www.world-xps.ru/a/473/
http://www.world-xps.ru/a/305/
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Срок эксплуатации. Согласно последним исследованиям, при правильной установке пеноплекс может 

служить не менее 50 лет, не теряя своих качеств и свойств. 

Преимущества пеноплекса очень разнообразны. Касаются они исключительно плит высокого качества от 

проверенных производителей. К основным плюсам утеплителя относятся: 

Отличные показатели теплопроводности. Плиты пеноплекса можно использовать даже в условиях суровых 

зим. Они будут надежно защищать жилище от проникновения холода. Кроме того, мно гократные циклы 

замораживания и оттаивания никак не вредят материалу. 

Материал — очень легкий, что существенно упрощает транспортировку, хранение и работу с ним. К тому 

же его вес выдержит даже слабый фундамент, перекрытия и стены. 

Для теплоизоляции стен следуем такой инструкции: 

Прежде всего, готовим поверхность — очищаем от старой штукатурки, краски, грязи, пыли. Покрываем 

стену противогрибковой грунтовкой. 

Выравниваем поверхность при наличии деформаций, ямок, бугров. По окончанию процедуры вновь 

обрабатываем ее грунтовкой. 

Если вы проводите теплоизоляцию фасада или наружных стен, то по отбитой линии внизу устанавливаем Г -

образный профиль. Он будет опорой для нижних плит пеноплекса. 

Приведем основные факторы, свидетельствующие о безопасности материала: 

Отсутствие пыли и мелких волокон. Это одно из основных требований безопасности любого строительного 

материала и Пеноплекс соответствует ему на 100%. 

Отсутствие формальдегидных смол и других вредных веществ. 

При производстве данного теплоизоляционного материала не используются вещества разрушающие 

озоновый слой. 

Отсутствие каких либо вредных испарений при эксплуатации при любой из допустимых температур – от -

50°С до +75°С. Это подтверждено санитарными и экологическими заключениями. 

Пеноплекс по природе относится к химически инертным веществам, т. е. не вступает в химическую 

реакцию с другими веществами и, соответственно не выделяет каких либо испарений. Материал не подвержен 

гниению и другим биологическим воздействиям. Данный утеплитель, цена которого весьма доступна, позволяет 

работать с ним при любых погодных условиях без использования каких либо средств защиты.  

Как теплоизоляционный материал Пеноплекс демонстрирует отличные показатели и широко используется в 

современном строительстве, позволяя создавать т. н. «пассивные» дома – жилые дома не которые практически не 

требуют использования поступающей извне энергии на поддержание внутри оптимальной температуры для 

проживания. Но нас более всего волнует экологическая составляющая. И здесь, к сожалению, существуют 

различные мифы, которые, как известно, сопровождают выход на рынок любого современного материала.  

    

Использованные источники: 

1. Журнал «Строительные материалы оборудование технологии ХХI века» 3-4 (230-231), 231 

2. https://ppt-online.org/223675 

3. http://www.myshared.ru/slide/1358306/ 
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ҚАБЫРҒА КЕРАМИКАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУДА БАЛАМАЛЫ ОТЫН РЕТІНДЕ 

МҰНАЙ ҚАЛДЫҒЫН ҚОЛДАНУ 

 

А.Ж. Нурмахан, Э.Ә.Қайратова, Г.Ж.Нұрсұлтанова, Берікұлы Р.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

      

Мұнай өңдеу және мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының өндірістік қызметі табиғи ортаның нысандарына 

шарасыз әсер етеді, сол себептен қоршаған ортаны қорғау және табиғат байлықтарын тиімді пайдалану салаларына 

өз маңызын тигізеді.  Жерасты суында, топырақ-өсімдіктің жабынының табиғи ортасында және атмосфералық 

ауада іс-жүзінде барлық компоненттерден ең қауіпті мұнай шламы ластағыштары болып табылады.  

Қазіргі уақытта мұнай шламын кәдеге жарату ескерусіз қалмайды. Ал, мұнай шламын өндіріс қалдығы 

ретінде қалдыратын кәсіпорындар арнайы контейнерлерге құйып оны жерге немесе су қоймаларының түбіне, өзен -

көл, мұхиттарға жібереді. 

Қазақстан бойынша мұнайды өндіретін, өңдейтін, тасымалдайтын кәсіпорындарға және сақтау қоймаларына 

жасалған сараптама бойынша мұнай қалдығы негізінен төмендегі жағдайларда пайда болады: мұнай және мұнай 

өнімдерін уақытша сақтау қазандықтарында (УСҚ), сонымен қатар цистерналарда, мұнай өндіру және мұнай айдау 

кәсіпорындарының мұнай амбарларында, мұнай құбырларының жарылуы жәнебасқа да апаттық  жағдайлардағы 

төгілген мұнай, мұнайды өңдеу кәсіпорындарының мұнайды тазарту процесінде бөлінетін құрамы мұнайдан 

тұратын суларда.  

http://www.myshared.ru/slide/1358306/
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Қазіргі таңда аталған кәсіпорындарда мұнай қалдығын жою мәселесі туындады және оның белгілі бір 

бөлігін арнайы технологиялық қондырғылар арқылы жояды . Соңғы өнім битум және көлік жолдарына 

қолданылатын битумға шикізат ретінде пайдаланылады. Мұнай қалдығын жоюдың бұдан да басқа технологиялық 

шешімдері бар екені белгілі. Соның бірі ретінде Уфа мемлекеттік мұнай-техникалық университеті ғалымдарының  

зерттеу нәтижелерін келтіруге болады. 

Осы ғалымдар алғаш рет мұнай қалдығына зерттеу жұмыстарын жасап, сұйық күйдегі мұнай қалдығының 

қатты күйге енген шөгіндісін құрылыс материлдарын өндіруде қолдануды ұсынды. Алдын -ала өңдеумен және 

өңдеусіз  мұнай қалдығының көмірсутегі бөлігінің физико -химиялық қасиеттерін анықтау барысында оның 

қазандық отындарының құрамына сәйкес келетіндігі белгілі болды.  Сонымен, зерттеу жұмыстары мен 

сараптамаларының нәтижесі мұнай қалдығын жоюдың оңтайлы шешімі оны құрылыс материалдарын өндіру 

технологиясында қолдануға болатындығын көрсетеді.  

Біздің ойымызша қолданылуы керек болған бағыт бұл қазіргі таңда құрылыс материалдарының ішінде кең 

таралып және сұранысқа ие болып отырған аглопорит, керамзит, керамикалық кірпіш секілді бұйымдардың 

өндірісінде технологиялық қоспа (ісінуші, жанып кетуші, иілімді қалыпқа келтіруші және т.б) ретінде қолдану 

болып табылады. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасындағы керамикалық кірпіш өндірісінде негізгі шикізат ретінде лесті 

саздар қолданылады. Еліміздің барлық аймақтарында дерлік осы шикізат қоры кездеседі және өндірудің иілімді 

қалыптау әдісімен бұйымдар жасалуда. Аталған шикізаттың сипаттамасы: иілгіштігі төмен немесе шекті (орташа), 

кептіру кезіндегі сезімталдығы жоғары және ісіну қабілеті төмен.  Арнайы қоспалар қосылмай, тек қана осы 

шикізат негізінде өндірілген бұйымның беріктік көрсеткіштері (5,0-7,5 МПа) және аязға төзімділігі (15 циклден 

төмен) төмен болады. Сол себепті біздің зерттеулеріміздің мақсаты төмен сапалы лесті саздар негізіндегі 

керамикалық кірпіш өндірісінде керамикалық массаның және бұйымның технологиялық қасиеттерін жақсарту 

үшін қоспа ретінде мұнай қалдығын, яғни мұнай шламын қолдану.  Ал бүгінгі күні біз ұсынып отырған қоспа 

орнына дайын өнім болып саналатын көмірді қолданып келеді.   

Зерттеу жұмысына Атырау мұнай өңдеу зауытының  мұнай қалдығы алынды. Табиғи күйіндегі мұнай 

қалдығы 3,0%-дан бастап 15,0% -ға дейін құрғақ керамикалық массаға қосылады. Үлгіні күйдіру минутына  1,5 °С 

температурадан жоғарылату арқылы 950 °С температурада  электрлі-муфильді пеште жүргізілді.  Соңғы 

температурада ұстап тұру 1-сағатты құрады.  Алынған үлгілердің  физико-механикалық  қасиеттері анықталды.   

Керамикалық массаның құрамы және экспериментальді зерттеу нәтижелері 1-ші кестеде көрсетілген. 

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей керамикалық  масса құрамындағы мұнай қалдығының  мөлшерін жоғарылатсақ, 

сәйкесінше белгілі бір мөлшерде оттық шөгу көрсеткіштері де ұлғаяды. 

Экспериментальдық зерттеулер нәтижесі бойынша тығыздығы 1,272 - 1,455 г/см³  және беріктігі 8,0 – 12,0 

МПа болатын керамикалық кірпіш өндіруге болатындығы анықталды, өйткені нормативтік талаптарға сәйкес 

тиімді класқа жатады. 

 
                         А)                                              Б)  

4 – сурет. Электронды микроскопта  экранында  көрінген  10 % мұнай шламы қосылған керамика 

массасының құрылымы:  а) 95 есе үлкейтілген,  б) 190 есе үлкейтілген. 

Кестедегі  қатынаста мұнай шламын қосып жасаған керамикалық масса үлгілерінің құрылымын электронды 

микроскоппен бірнеше  есе үлкейтіп байқап қарасақ  3-ші және 4-ші үлгінің құрылымы жақсы тығыз 

байланысқанын көреміз.  Демек, 7-10 пайыз құрамда қосылған мұнай шламы оптималды мәнді көрсетіп тұрғанын 

байқадық.    

Мұнай қалдығын керамикалық кірпіш өндіруде қолдану өндірістің технологиялық процесін өзгертуді  қажет 

етпейді  және ал, мұнай қалдығын жоюда айтарлықтай маңызға ие болады. Зерттеу нәтижесінен керамикалық 

кірпіш өндірісінде мұнай қалдығын қолдану күйдіру кезінде мұнай шламы 300-400 °С-та жануына байланысты 

өзінен энергия шығарып пешке қажетті энергияны азайту мақсатында ресурстарды үнемдеуде және жанып кеткен 

мұнай шламының орны бос қалғандықтан кеуектеніп, кірпіштің жеңілдік қасиетіне, сонымен қатар кірпішті 

қалыптау кезіндегі  балшықтың  реологиялық қасиетіне оң нәтиже береді. 
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ЗАМАНАУИ БІР ҚАБАТТЫ ҮЙЛЕРДІҢ ЖАҢАША ҚҰРЫЛЫСЫ  

 

Салықбай Н.С 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

         

ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімінің сектор меңгерушісі, саяси ғылымдар кандидаты Ғалым 

Шойкин қазақстандықтардың қоғамдық санасын жаңғырту бағдарламасын жүзеге асырудың бастапқы 

қорытындыларымен бізбен бөлісті. Мемлекет Басшысының бастамасымен басталған «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы, бұл – шын мәнінде, ұлттық деңгейдегі ауқымды жоба. Ол қоғам тіршілігінің барлық саласын 

қамтитындығымен бірегей. Оны қазіргі кезеңдегі және ұзақ мерзімді перспективадағы қазақстандық қоғам 

дамуының өзіндік идеалогиялық платформасы деп батыл айтуға болады. Қоғамдық сананың жаңаруы ортақ 

әлеуметтік кеңістікте өмір сүріп жатқан халықтың қажеттіліктерімен тікелей байланысты. Бұл ретте, Қазақстан 

азаматтарының қоғамдық санасының мазмұны олардың мүдделерімен, идеяларымен, құндылықтарымен тығыз 

байланысып, мәдениет, мінез-құлық тәжірибесі, салт-дәстүр, ғылым, адамгершілік императивін қоса алғандағы 

рухани негіздерге арқа сүйейді.   

Мақаланың алынып отырған тақырыбы да осы бағдарламаны негізге алып отыр. Қазіргі таңда халықтың көзі 

жетпеген, алайда өзекті мәселенің бірі болып отырған – тұрғын үй (қазақи, жер үй) құрылысы. Арнайы есептеулер 

жүргізу барысында қазіргі таңда, 2019 жылы осы жер үйді салуға орта есеппен 10-12 млн. теңге жұмсалатыны 

анықталды. Алайда қазір қолданылып отырған технологиялар мүлдем XXI ғасыр технологияларына сәйкес 

келмейтіні анық. Олай деп есептеуге бірқатар себептер бар:  

Біріншіден, қалтаға түсетін салмағы. Айтып өткендей, орта есеппен бір қабатты жер үйге шамамен 10 млн. 

теңге қаржы жұмсалатын болса, орташа жалақыға жұмыс жасайтын адамның бұл қаржыны иемденуі үшін 8 жыл 

тынбай еңбек етуі тиіс (күнделікті тұрмыс тіршілігіне жұмсалатын қаржыны есептемегенде). Бұндай қаржыны таба 

алмаған азамат амалсыздан несиеге жүгінеді. Осыдан халықтың тұрмыс-тіршілігі нашарлайтыны сөзсіз. 

Екіншіден, уақыттың көп мөлшерде жұмсалуы. Орташа есепке жүгінер болсақ, үйді толықтай бітіруге 

шамамен 3-4 жыл жұмсалады. Яғни, бір-бір жарым жыл ірге тасы мен қаңқасын көтеріп, төбесін жабуға жұмсалса, 

тағы да бір-екі жыл ішкі жұмыстарын тамамдауға кетері сөзсіз. Бәсеке мен қарбалас заманында уақыттың 

тапшылығына тікелей кері әсерін тигізуде. 

Үшіншіден, еліміздің климатының  қаталдығы. Елімізде дәстүрге айналған технологиялармен салынған 

үйлерді қыс кезінде жылытуға көп мөлшерде жылу қажет. Ел экономикасын дамытудың бірден бір жолы 

ресурстарды үнемдеу екені мәлім. Осы келтірілген себептерді бетке ұстар болсақ, мәселенің шешілуін қамтамасыз 

ету үшін келесі зерттеулер жүргізілді. 

Бүгінде әлемнің алпауыт елдері АҚШ, Канада және Еуропа  елдерінде тұрғын үй құрылысында қолданатын 

технологиялар нағыз XXI ғасыр стандарттарына сай заманауи жетістіктер болып есептеледі. Солардың көзге 

түсетіні қазіргі кезде нарықта “СИП ПАНЕЛЬ”  есімімен белгілі. 

Елімізде де кейбір компаниялар осындай құрастырылмалы панельдер арқылы үй салуды ұсынып жатыр. 

Өзінің жасалу технологиясы бойынша барлық стандарттарға сай және ең бастысы адам қауіпсіздігін есепке алған. 

Панельді жасау аса қымбат ағаш сорттарын талап етпейді, өйткені ағаш қиындыларынан (опилка) және желімнен 

жасалады. Яғни өрт болған жағдайда кәдімгі құрылыста қолданылатын ағаш сияқты жанбайды. Панель жерге 

қағылған қазыққа (арматура) бекітіледі. Бұл ерекшелігі ірге тастың керексіз екендігін көрсетіп, су тасқыны болған 

жағдайда үйдің шайылып кетуінен сақтайды. Өзінің құрылымы бойынша жеңіл болғанымен жылуды жақсы 

сақтайды. Бұндай үйлерді жылыту үшін көп мөлшерде жылу жұмсаудың қажеті жоқ. Сейсмикалық қауіпті 

аудандарда (Жапония т.б) үйлерді салу технологиясына ұқсатылған, өйткені жер сілкінісі болған жа ғдайда 

тұрғындар ауыр тастардың астында қалып қоймауы тиіс. Айтып көрсетілген ерекшеліктерін есепке алар болсақ, 

осындай панельден жасалған үйлер адам өміріне қауіпсіз екендігіне көз жеткізуге болады.  

Алайда панельді үйлердің ең басты артықшылығы қаражат пен уақыт үнемдеуді негізге алғандығында. 

Ғаламтор желісінде, кейбір компаниялардың сайттарында осындай панельді үйлердің бағалары көрсетілген. Егер 
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орташа бір үйдің ауданын есептейтін болсақ, бір отбасы тұратын үйлер 100-120 шаршы метрді құрайды. Ал бұл 

панельді үйлердің бағасы бір шаршы метр үшін 30-35 мың теңгені құрайды. Егер салыстырар болсақ, Алматы және 

Астана қалаларында ғимараттағы тұрғын үйлердің бағасы - шаршы метрі 130-150 мың теңге. Яғни, ауданы орташа    

(100-120 шаршы метр) панельді үйдің бағасы 3,5-4,2 млн теңгені құрайды. Айтып өткендей екінші артықшылығы 

уақыт үнемі. Панельді үйдің құрылысына бастан аяқ шамамен 3-4 ай ғана жұмсалады. Айта кетуге тұрарлық тағы 

бір ерекшелігі, үйдің сырт келбетінің әдемілігі. Жалпақ тілмен айтқанда, көзге үйреншікті қорап үйлердің сырт 

келбетінен әлде қайда әдемі болып келеді, үй иесінің фантазиясына ғана байланысты. 

 
     

Алайда осынша жағымды тұстарын есепке алғанмен, орынды сұрақ туындайды. Не үшін Қазақстанда 

құрылыстың бұл саласы дамымаған? Елге танытқанмен, халық арасында сенімсіздік туындайтыны рас. Осы 

сенімсіздікті жою үшін, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі керектігін алға басқым келеді. Яғни ел арасында 

агитациялық шаралар жүргізіліп, жарнамалау ісі қолға алынса. “Рухани Жаңғыру” бағдарламасының да басты 

мақсаты осы емес пе? Халықтың ой санасында революция жасау емес пе? Халыққа үгіттеудің бір жолы ретінде 

келесі бағытты ұсынғым келеді. Әр аудан орталықтарында біршама осындай панельді үй салынып, жас 

отбасыларды орналастырса және сол аудан тұрғындарына үйлерді көруге рұқсат берілсе. Яғни аз уақыт ішінде 

болмағанымен 5-10 жылда осындай панельді үйлердің көбейетініне сенімдімін.  

Бұл мақаладағы алға алынған тақырыптың басты мақсаты                                 “СИП ПАНЕЛЬ” құрылыс 

компанияларын жарнамалау еместігін көрсеткім келеді. Қазақстанның осыған ұқсас өзіндік құрылыс 

материалдарын шығарып экспортқа шығару екендігін көрсеткім келеді. Жоғарыда аталмыш құрылыс компаниялар 

панельдерді Еуропа елдерінен тапсырыс беріп алатынын ескеру қажет. Құрылыстың бұл саласын дамытудың 

бірден бір жолы – Қазақстанда осындай панель шығаратын зауыт салу. Егер материалдар Қазақстаннан шығатын 

болса, жоғарыда келтірілген бағалар бірнеше есе арзандайтынына көз жеткізетін боламыз. Осы мәселе бойынша да 

мемлекет тарапынан көмек көрсетілуі қажет деп есептеймін. Атап өткендей Қазақстанның климаты шұғыл 

континентті болғандықтан панель жасау технологиясын климатымызға сәйкестендіріп үйлесімді етуге болады. 

Егер еліміздің оңтүстік бөлігіндегі үйлер үшін панельдердің басты ерекшелігі дыбыстық оқшаулауға бағытталса, 

қысы қатал аудандарда жылуұстамдылығын жоғарылату мақсатында қалыңдау панельдер жасалу мақсат етілгені 

абзал деп есептеймін. Қазақстанның барлық бөліктеріне жеткізілуі, шикізаттың жеңіл жеткізілуі сынды зауыттың 

салынуына да географиялық анализ жасалу қажет.  

Қорытындылай келгенде аталмыш жоба еліміздегі құрылыс индустриясында революция есебінде жүреді 

десек артық болмас. Мемлекет тарапынан қолдау қажет екенін де ескеру қажет. Болашақ – жастардың қолында. Ал 

жастарымыз – білім мен ғылымның қайнар көзі! 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1) https://siphome.kz/projects/ 
2) https://russip.ru/projects 
3) https://ru.wikipedia.org 
4) https://dvastroitelya.ru/stati/iz-chego-sostoit-sip-panel/ 

 
             Ғылыми жетекшісі: т.ғ.м., аға оқытушы Таханова Г.Ж. 
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Важным элементом образовательного процесса является физический эксперимент, стимулирующий 

активную познавательную деятельность и творческий подход к получению знаний. Традиционные формы 

образовательного процесса предусматривают выполнение необходимого комплекса лабораторных работ, однако 

существует проблема ограниченности доступа обучающихся к лабораторному оборудованию или же отсутствие 

необходимого.  

К одним из самых сложных в освоении тем относятся планетарные механизмы. Они нашли широкое 

применение в автомобильных дифференциалах, бортовых планетарных передачах  ведущих 

мостов тяжёлых автомобилей и др.  Принцип действия планетарного механизма основывается на вращении 

соединенных между собой нескольких зубчатых колес (шестеренок): солнечной (3) и коронной (4) шестерен, 

сателлитов (1) и  водила (2) (рис. 1). Однако понимание принципа работы такого механизма вызывает у студентов 

определенные сложности.  

 

 
 

Рис. 1 – Устройство планетарного редуктора 

 

 Одним из путей решения данной проблемы может стать возможность дополнения традиционных форм 

лабораторного практикума использованием технологии имитационного математического моделирования 

физического эксперимента. Оптимальным решением для этого является программная технология BLENDER [1,2], 

которая позволяет создавать визуальные модели различных механизмов.   

Основной задачей в проектировании планетарного механизма является его синтез - определение числа 

зубьев колёс механизма, исходя из заданного передаточного отношения. Подбор чисел зубьев должен быть 

произведён так, чтобы удовлетворялись условия соосности, соседства и сборки [3]. 

 
а)     б) 

Рис.2 – Схемы планетарных редукторов: 

А – с внешним зацеплением; б – с внутренним зацеплением  

 

Условие соосности заключается в том, чтобы геометрические оси ведущего и ведомого валов совпадали. 

Для механизма образованного двумя внешними зацеплениями (рис. 2а) уравнения соосности определяется по 

формуле: 

                                                  (1) 

 

Для механизма образованного двумя парами зубчатых колёс, одна- с внешним, а другая - с внутренним 

зацеплением (рис. 2б) условие соосности: 

 

1 

2 

3 

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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.                                               (2) 

 

Условие соседства заключается в том, чтобы окружности вершин сателлитов не касались и не пересекались. 

Следовательно, условие соседства можно записать: 

                                     (3) 

 

Условие сборки требует, чтобы зубья каждого сателлита вошли в зацепление с обоими центральными 

колёсами. Для планетарных механизмов условие сборки определяется по формулам, соответствующим типу 

механизма (рис. 2): 

     (4) 

 

Как и все передаточные механизмы, планетарные передачи служат для преобразования кинематических 

параметров и передачи движения. Планетарная передача способна в пределах одной оси изменять, складывать и 

раскладывать угловые скорости и крутящий момент [4]. 

 Основной кинематической характеристикой планетарной передачи является передаточное отношение (u). 

Передаточное отношение такой передачи визуально определить очень сложно, потому что механизм имеет много 

степеней подвижности. Широко используемый аналитический метод определения передаточного отношения 

основан на способе обращения движения, суть которого заключается в следующем. Всей планетарной передаче 

сообщается дополнительное вращение с угловой скоростью –   , равной угловой скорости водила, но обратной 

направлению. Таким образом, водило Н останавливается, а другие колеса освобождаются. Обычный планетарный 

механизм превращается в обращенный механизм. 

Разработанная нами модель планетарного механизма позволяет учесть все эти нюансы. Изменяя 

подвижность различных элементов, можно визуально наблюдать рабочий процесс механизма. Это существенно 

облегчает процесс усвоения материала и существенно повышает качество и эффективность учебного процесса.  
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Обычно для вычисления потенциалов полей корпускулярно -оптических систем (КОС) целесообразно 

использовать системы координат, которые соответствуют симметрии КОС: декартовы координаты – в случае 

двумерных полей, цилиндрические координаты – в случае трансаксиальных и осесимметричных полей, 

сферические – в случае так называемых конических полей и т.д. 

В случае двумерных полей скалярные потенциалы   и   не изменяются вдоль некоторого направления. 

Если вдоль этого направления направить одну из осей декартовой системы координат, например ось z, то 

потенциалы будут зависеть только от двух других координат x, y. Потенциалы, описывающие такие поля, 

удовлетворяют двумерному уравнению Лапласа  
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Они являются гармоническими функциями декартовых координат x, y  и для их расчета можно использовать 

мощный аппарат теории функций комплексной переменной (ТФКП) [1,2]. Эквипотенциальные поверхности 
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двумерных полей представляют собой цилиндрические поверхности, образующая которых параллельна выбранной 

оси.  

В свободном от зарядов и токов пространстве  скалярные потенциалы   и   удовлетворяют уравнению 

Лапласа, и для их расчета можно использовать практически одинаковые методы. Поэтому здесь мы б удем говорить 

только о скалярном электростатическом потенциале  .  

Обычно электростатические поля трансаксиальных и осесимметричных КОС описываются в 

цилиндрической системе координат  ,  , z . Уравнение Лапласа для потенциала   в цилиндрических 

координатах имеет вид: 
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.                                             (1) 

В том случае, когда потенциал  зависит только от  ,  , получим уравнение: 
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С помощью замены  

 ln                                                             (3) 

потенциалы таких полей превращаются в гармонические функции переменных   и  , удовлетворяющие 

двумерному уравнению Лапласа: 
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В случае трансаксиальных и осесимметричных систем потенциал электростатического поля   зависит 

только от переменных  , z  и удовлетворяет уравнению: 
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Вводя безразмерные переменные 

R
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получим следующее уравнение для потенциала: 
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Гармоническая составляющая ),( F  электростатического потенциала   ,  удовлетворяет 

двумерному уравнению Лапласа и являются гармонической функцией безразмерных переменных   и  , где R – 

постоянная, имеющая размерность длины. Поэтому для расчета ),( F  можно использовать аппарат теории 

функций комплексной переменной (ТФКП). Полученные таким образом аналитические выражения для потенциала 

дают хорошее приближением для потенциала   , , так как точно удовлетворяет заданным граничным 

условиям Дирихле, а при R  ( 0 ) точно удовлетворяют двумерному уравнению Лапласа.  

Трехэлектродная трансаксиальная линза представляет собой две параллельные пластины, разрезанные 

прямыми круговыми цилиндрами радиуса 1R  и 2R , ось которых совпадает с осью z . Такая линза схематически 

изображена на рис. 1. На рисунке показана также  сопутствующая  декартова  система  координат  x, y, z.  Начало  

декартовой  системы координат находится в средней 
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Рис. 1 – Схематическое изображение трансаксиальной линзы. 

 

плоскости линзы, совпадающей с плоскостью yx ; 0V , 1V  и 2V  – потенциалы электродов, d  – расстояние 

между пластинами. Вдали от краев пластин потенциал   зависит только от переменных 
22 yx  и z . 

Вводя безразмерные переменные   и   согласно формулам (6), где 

21 RRR  ,                                                          (8) 

с помощью методов ТФКП получим следующие аналитические выражения для потенциала  ,F  

трансаксиальной линзы в гармоническом приближении: 
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где функция 
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Запишем также выражение для потенциала в цилиндрических координатах: 
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За последнее десятилетие современное протезирование зубов приобрело большую популярность. Ведь 

поменялась не только технология, при помощи которой изготавливают протезы, но и само  отношение людей к 

протезированию в целом.  Теперь основной задачей стоматолога является сохранение настоящих зубов пациента и 
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забота о красивом внешнем виде протезов. Ношение протезов не должно приносить неудобства, поэтому 

современная стоматология постоянно разрабатывает новые методы протезирования. Для того чтобы более четко 

увидеть то насколько вперед шагнул прогресс в стоматологии и по -настоящему оценить все новшества в 

протезировании, необходимо вспомнить каким было протезирование еще в недавние времена. 

Если говорить о съемных или частично съемных протезах того времени, то их ношение являлось настоящим 

испытанием для людей. Ведь пластик, из которого производились съемные протезы, очень сильно натирал десны, 

что могло привести к кровотечению в месте соприкосновения протеза и десны. У человека, который впервые 

ставил такие протезы, нарушалась дикция, появлялись трудности с глотанием даже воды. Все новое в 

протезировании зубов значительно облегчило применение зубных протезов,  но неуклонный рост количества 

больных, нуждающихся в съемных зубных протезах показало актуальность данной проблемы и определило выбор 

темы исследователской работы «Диагностика качества съемных протезов  в лечебных стоматологических 

учреждениях г. Актөбе для выявления характера осложнений при их пользовании, преимуществ и недостатков». 

В данном исследовании целью проекта является организация диагностики качества съемных протезов  в 

лечебных стоматологических учреждениях г. Актөбе.  

        В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Диагностика качества съемных протезов  в лечебных стоматологических учреждениях г. Актөбе.  

2. Анализ имеющихся в практике различных видов съемных протезов, характер осложнений при их 

пользовании, их преимущетва и недостатки. 

3. Разработка моделей съемных протезов,  проведение работ по профилактике качества и сохранении зубов.  

        Гипотеза:  чтобы правильно диагностировать  качество съемных протезов,  необходимо изучить 

характер осложнений при их пользовании, преимущества и недостатки съемных протезов, что  поможет в 

профилактике и сохранении зубов. 

Литературные данные за последнее десятилетие и клинические наблюдения в лечебных стоматологических 

учреждениях г. Актөбе свидетельствуют о неуклонном росте количества больных, нуждающихся в съ емных 

зубных протезах.Высокая потребность в ортопедическом стоматологическом лечении съемными зубными 

протезами обусловлена развитием осложнений после терапевтических вмешательств, неиспользованием корней 

зубов, недостаточной материально-технической оснащенностью ортопедических отделений и зуботехнических 

лабораторий [1]. 

Некоторые исследователи (В.Ю. Курляндский[2], М.Г. Бушан [3], Х.А. Каламкаров [4], 1983) среди причин, 

обусловливающих нуждаемость в съемных зубных протезах, называют:нерациональный метод ортопедического 

стоматологического лечения, приводящий к ухудшению состояния и разрушению зубочелюстной 

системы;несовершенство технологий и материалов, применяемых для несъемных зубных протезов.  

Нами были исследованы записи (медицинская карта стоматологического больного) обследования 

зубочелюстной системы 27 пациентовг. Актобе. Обратившиеся в клиники ортопедической стоматологии города 

Актобев последнее 10-летие, пациенты по возрастным группам были распределены следующим образом: до 29 лет 

- 7,6 %, 30-39 лет - 42 %, 40-49 лет - 35,3%, 50-59 лет - 15,1% (диаграмма 1). 

 

 

 

Диаграмма 1. – Распределение 

пациентов, обратившихся в 

стоматологические клиники г. Актобе за 

последние 10 лет. 

 

При изучении записей в медицинской 

карте стоматологического больного у 27 

пациентов выявлено: недостаточное 

обследование больного - 43,4%, краткость записей - 31,3%, неиспользование показанных лабораторных методов 

исследования - 25,2% (диаграмма 2). 

При пользовании полными съемными зубными протезами предъявил жалобы: на выраженный рвотный 

рефлекс, плохую фиксацию и стабилизацию; на невозможность пользования полными съемными зубными 

протезами из-за их несоответствия и болезненности и т.д. Наблюдалось отсутствие клапанной зоны у 15 больных 

(48,4%); дистальный край зубного протеза не перекрывал слепые отверстия у 12 пациентов (38,7%); у 3 больных 

(9,6%), наоборот, дистальный край зубного протеза перекрывал слепые отверстия. 

При осмотре зубных протезов у 7 пациентов, не пользовавшихся полными съемными зубными протезами, 

было выявлено: деформация базисов (2 случая); выступы на поверхности зубного протеза, обращенной к 

слизистой оболочке (3); низкое качество отделки и полировки зубного протеза (2). Указанные  

 

Распределение пациентов  по 

возрастным группам 

до 29 лет  

30-39 лет  

40-49 лет  

50-59 лет  
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ошибки были допущены на этапах 

припасовки индивидуальной ложки и получения 

функционального слепка. 

 

Диаграмма 2. – Сроки износа зубных 

протезов у обследованных пациентов. 

 

 

При пользовании бюгельными зубными 

протезами обнаружена недостаточная 

моделировка опорных и ретенционных зон 

бюгельной коронки и неправильное 

расположение опорно-удерживающих 

кламмеров. Травматическое действие 

бюгельного зубного протеза было обусловлено неправильным расположением дуги и ответвлений каркаса, 

отсутствием зазора между каркасом и мягкими тканями протезного ложа, неправильным расположением каркаса в 

области десневого края и уздечек. 

        Проведенный анализ показал, что процент клинических и технологических ошибок при 

ортопедическом стоматологическом лечении лиц съёмными конструкциями зубных протезов достаточно высокий 

[5]. По нашему мнению, снизить число указанных ошибок можно будет лишь при комплекной диагностике 

качества съемных протезов  в лечебных стоматологических учреждениях, анализ имеющихся в практике 

различных видов съемных протезов, разработке методических стендов  с моделями съемных протезов,  

изготовлении брошюр для пациентов в целях правильного выбора ими нужных видов протезов.  
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3D МОДЕЛЬДЕУ АРҚЫЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ  

 

Нұрмұқан Диана Саматқызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Дизайн 103 тобының  студенті 

 

Қазіргі әлемнің ғылыми бейнесі ақпараттық процестерді қабылдай отырып, олардың шығармашылық ойлауға 

қатысты міндетін мойындау болып табылады. 

Қоршаған ортаның сұранысы шығармашылық ойлау мен ғылыми ақиқатқа сүйене отырып,  оны пайдалану 

арқылы технологиялық жаңалықтар әкелу. Шығармашылық қабілетті дамыту тұлғалық-дамытушылық оқытудың 

мақсаты. Жеке тұлғаны дамыту, оқыту әдістері оның шығармашылық қабілетінің оң немесе кер і дамуына әсер етеді. 

Шығармашылық ізденіс пен жаңа білімді ұйымдастырудан тұрады. Осы арқылы ойды қозғау, ояту, ми қыртысын 

тітіркендіру арқылы әсер етеді. 

Критикалық ойлау – ең алдымен  шығармашылық ойлау. Шығармашылық ойлау туралы әр түрлі көзқарастар 

бар. Бірақ ортақ мағына ол жаңа нәрселерді ашуға ұмтылу. Адам бұрын соңды жасамаған нәрсені жасау барысында 

шығаршылық ойлау жүйесі жұмыс жасайды. Шығармашылық ойлаудың сипаттамасы: жылдамдық, икемділік, өзіндік 

ерекшелігі, дәлдігі. Көптеген ғалымдар адамдардың бойындағы шығармашылықты дамыту үшін тесттер дайындаған. 

Жаңа заман қашан да жаңа міндетті, жаңа мақсатты талап етеді. Заман ағымымен бірге дамып келе жатқан 

ғылымның әр саласы болмасын белгілі өзгерісті бастан кешіруі мүмкін. Сондай жаңа міндеттердің  бірі – үшөлшемді, 

яғни 3D технологиясын оқып-үйрену болып табылады.  

«3D» түсінігі  ағылшын тілінен «3 Dimensions», яғни «үш өлшем» деген ұғымды береді. 3D-модельдеу – бұл кез 

келген нысанның үшөлшемді үлгісін құру процесі. Негізгі міндеті – нысанның визуалді көлемді кескінін әзірлеу 

болып табылады. Үшөлшемді графиканың көмегімен қандай да бір заттың көшірме нұсқасын айнытпай салуға болады 

және табиғатта болмаған нысанның кескінін жасауға да мүмкіндік бар.  

Съемные зубные протезы 

пациенты использовали 

до 1 года  
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3 қатпарлы, яғни 3D анимация және моделдеу соңғы жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа 

түсті. Бұл сөзсіз өнердің жаңа саласы кино, мультипликация, жарнамалық бейнебаяндар дайындау, ойын жасау және 

түрлі презентациялар жасаудан бастап, сәулет өнері мен инженерияда және көптеген т.б салаларда қолданылады. 3 

қатпарлы модельдеу мен анимацияны түрлі бөлімдерге бөліп қарастырамыз. 

3 қатпарлы моделдеу мектеп бағдарламасындағы геометрияны еске түсіреді. Декарттық координаттар жүйесін 

еске алайық (X,Y және Z осьтері).  Ал енді функцияларды және олардың графиктерін еске алайық. Мысалы : 

сызықтық функция, квадраттық функция және т.с.с. (Парабола, гиперболалар ). Жалпы 3D анимацияның не екенін 

түсіну үшін көзіңіздің алдында тұрған барлық заттарды кеңістікке ( декарттық X, Y, Z кеңістігі ) жайғастырыңыз. 

Сонда әрбір заттың белгілі бір координатасы бар нүктелерден және түрлі өзінен кіші фигуралардан ( сызық, эллипс, 

куб т.б ) құралғанын байқаймыз. 

3D модельдеу үшін түрлі бағдарламалар пайдаланылады. Олар біздің жұмысымызды жеңілдету үшін, майда 

жұмыстарды автоматты түрде жасайды, тіпті кейбір бағдарламалар аса қиын функцияларды да іске асыра алады. Енді 

сол бағдарламаларда жұмыс қалай жүретінін қарастырайық. Ол жұмысты 5 кезеңге бөлуге болады:                                                                              

1) Моделлинг  – бұл ең алғашқы кезең және ең негізгі деп айтсақ та болады, себебі мұнда бүкіл фигураларға 

детализация жасалады. Қоршаған орта, жер бедері, кейіпкерлер болса солардың бейнесі барлығы осында жасалады. 

Бұл кезеңде дайын болған фигуралар «3 қатпарлы модель» деп аталады. Бұл модельдің түсі де, жасайтын  қимылдары 

да жоқ. Барлық нәрселер сұр-ақшыл түсте. Модельдерді жасау үшін бізге 3D бағдарламалар кез-келген фигураны бір-

біріне қосу, кесу, деформация жасау сынды кең ауқымды мүмкіндіктер береді. Оларды қолданып модель жасау  

жасаушының таланты мен тәжірибесіне  және оның қиялына тәуелді. 

2) Текстуринг  – бұл кезеңде 3D модельдер нормалдар картасына бөлініп, яғни барлық модельдің фигуралары 

жазықталып, керекті түстерге боялады. Бұл процесті былайша көзге елестетуге болады : «кез-келген фигураның беткі 

бөлігін ( терісін ) сылып алып, оны жайып, керекті түске бояп, қайтадан фигураның бетіне жабыстыру». Бұл кезең 

өткен соң объектілерге шынайы  түр енеді, яғни олардың сыртқы көрінісі шын өмірдегіге қатты жақындайды.  

3) Риггинг – бұл процесті былай сипаттаса болады, қимылдайтын фигуралардың сүйектерін жасау. Яғни, бұл 

кезеңде барлық қимылдайтын фигураларға сүйектер енгізіледі. Бұл сүйектер фигураны қимылға келтіру үшін керек, 

яғни модельдің әрбір бөлігін белгілі бір сүйекке бағынышты етіп қойып, сол сүйекті қимылдатқанда сол сүйекке 

бағынышты бөлік қимылға келеді. 

4) Анимациялау  – бұл кезеңде барлық дайын модельдер қимылға келтіріліп, анимация жасалады. Жоғарыдағы 

риггингте жасаған сүйектеріміз осында кеңінен қолданылады. 

5) Рендеринг  –  бұл кезеңді екі түрге бөлуге болады : 1) Сурет рендерлеу 2) Видео рендерлеу. Сурет рендерлеу 

бұл модельдерді текстуралап болған соң оны белгілі бір ракурстан ( бір камерадан ) суретке түсіру.  

Осындай міндеттерді жүзеге асыру барысында 3D-модельдеу тақырыбы берілген. Бұл көркемдік ойлау 

қабілеттерін дамытуға және геометрия, сызу, технология сияқты пәндерді терең меңгеруіне себеп бола алады. 

Берілген 3D- модельдеу тақырыбы бағытты дамытушылық болғандықтан, шығармашылық еркіндік берген маңызды. 

Бұл тұрғыда адамның танымдық белсенділігін, шығармашылық және ойлау қабілетін дамытуға, қызығушылығын 

арттыруға және ең бастысы – осы ғылым негізімен тікелей байланысты мамандықтарды таңдауына негіз бола алады. 

Қазіргі таңда компьютерлік технологияның заманауи жетістіктерін қолдану барлық салаларда кеңінен 

қамтылған. Балабақшадағы оқыту-үйрету жұмыстарынан бастап, күрделі зертханалық зерттеулер жүргізуде де 

компьютер және оның автоматты құралдарының көмегімен іске асырылуда. Адамның  шығармашылық ойлауын 

дамытуда компьютерлік технологиялардың, оның ішінде 3D-модельдеудің тигізіп жатқан пайдасы орасан зор.  

3D модельдеу арқылы шығармашылық ойлауды дамытудың  жобалау әдісі негізінде меңгерту, біріншіден, 

білім сапасының көтерілуіне жол ашса, екіншіден,  жеке тұлғалық қабілеттерін заманауи талаптарға сай дамытуға 

кепілдік береді; үшіншіден, оқу үдерісінің  мәнін танытып, оқу мотивацияларын дамытады; төртіншіден, оқыту 

үдерісінің үш мақсатын – білімдік, тәрбиелік, дамытушылық – қатар орындаудың шарты болып саналады; бесіншіден, 

қоғам талабы мен мүддесінің толық үйлесімде дамуына тірек болады да, игерілген білім құзыреттілікке ауысады.  

Қорыта айтқанда, 3D модельдеу арқылы шығармашылық ойлауды дамыту қажеттілігі заман талабынан туындап 

отырған мәселе. Ақпараттық технологиялардың жетістігі ұлттық білім беру саласында өз пайдасын осылай тигізуде 

деп нық сеніммен айтуға болады. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ ТРУБНЫХ 

НЕПРЕРЫВНО ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Куанышев С.М. 

Башкирский государственный университет. Россия. г.Уфа  

 

Для добычи нефти используется большое количество конструкционных материалов из стали, в том числе 

бесшовные трубы различного сортамента, производство которых в Казахстане налажено в ПФ ТОО «KSP steel».  

Анализ структуры себестоимости горячекатаных труб показывает, что  стоимость исходного металла 

составляет 75 – 80% себестоимости готовых труб. Это обстоятельство накладывает повышенные требования к 

исходному материалу. С одной стороны, металл для труб должен быть по возможности более дешевым, а с другой 

стороны, качество этого металла должно быть достаточно высоким, обеспечивающим минимальную отбраковку 

труб и высокий выход годного. 

Количество поверхностных дефектов у непрерывнолитых заготовок и блюмов значительно меньше, чем 

отлитых в изложницы. Более 96 % катаных заготовок из непрерывнолитого металла не имеют поверхностных 

дефектов. Общее снижение расхода металла на производство труб при использовании заготовок катаных из 

непрерывнолитых блюмов составляет 114,1 кг/т, а у непрерывнолитых заготовок в литом состоянии – 161,7 кг/т. 

Использование непрерывнолитой круглой заготовки по сравнению с применением непрерывнолитых 

блюмов имеет следующее преимущество:  

 круглая форма заготовок способствует рассредоточению пористости, возникающей в осевой зоне, 

снижению центральной ликвации и устранению внутренних трещин;  

 поверхность заготовок имеет высокое качество (без зазубрин, раковин, продольных и угловых трещин), 

что позволяет подавать заготовки на ТПА без предварительной зачистки;  

 повышенная плотность равноосной структуры в осевой  зоне заготовок обеспечивает снижение числа 

микродефектов образующихся обычно на внутренней поверхности трубы из-за наличия центральной пористости.  

     Анализ практики производства непрерывнолитых заготовок показывает, что при их производстве 

получают развитие различные дефекты макроструктуры, которые в дальнейшем снижают качество получаемого 

сортового проката. В результате, наблюдается ухудшение технико -экономических показателей работы 

электросталеплавильных цехов. 

     При проектировании новых или реконструкции действующих сталеплавильных цехов, МНЛЗ и 

трубопрокатных агрегатов необходимо согласовывать зачастую противоречивые интересы сталеплавильного и 

трубного производства. Выбор формы и размеров поперечного сечения заготовки, количества ее типоразмеров  

влияют на количественные и качественные показатели и технологические решения как сталеплавильного, так и 

трубопрокатного цехов.  

      С точки зрения технологии разливки максимальная производительность МНЛЗ при надлежащем 

качестве заготовок достигается при отливке круга диаметром 220 мм (или квадрата со стороной 220 мм). При этом 

вследствие разницы в величине поперечного сечения квадратной и круглой заготовки производительность при 

выпуске первой из них будет выше на 20 %. Однако, окончательный выбор формы  и размеров заготовки может 

быть сделан с учетом всего диапазона размеров выпускаемых труб, деформационных возможностей 

трубопрокатного агрегата и принятого способа прошивки.  

     Требование сталеплавильного производства о необходимости работы трубопрокатного агрегата на 

одном-двух размерах заготовки для обеспечения всей производственной программы не всегда является 

оптимальным для процесса производства труб даже при использовании в составе агрегата станов для 

редуцирования гильз и редукционно-растяжных станов. Для решения этой проблемы целесообразно создание 

мини-заводов или специализированных МНЛЗ, обеспечивающих конкретный трубопрокатный цех заготовкой 

оптимального размера. Другим направлением является совершенствование технологии разливки стали на МНЛЗ.  

       Применительно к ЭСПЦ система осуществляет управление процессом плавки в электропечи, доводки 

стали в установке «печь-ковш» и процессом вакуумной дегазации. Компьютер задает режим плавки, состав и 

развес материалов, а также управляет параметрами и механизмами установки внепечной обработки стали, 

разливки и кристаллизации слитка. 

      Такая технология позволяет расширить технологические возможности сталеплавильных агрегатов по 

выпуску марок стали, производство которых раньше считалось невозможным. К их числу можно отнести, 

например, стали с низким содержанием углерода, серы, азота и узкими пределами по содержанию легирующих 

элементов. Это позволяет освоить выпуск труб из материалов, работающих в условиях низких или высоких 

температур, повышенных давлений и агрессивных сред типа сероводорода. Например, указанная технология 

выплавки позволяет получать качественные стали с низким содержанием серы и фосфора в среднем 0,006…0,008 

% и 0,01…0,012 % соответственно. Для отдельных плавок содержание серы в металле составляет 0,001…0,002 %. 

Производство непрерывнолитой сплошной заготовки эффективней, чем центробежнолитой (себестоимость 

первой ниже примерно на 9 %), однако есть стали, заготовки из которых не могут быть получены непрерывной 

разливкой или прокаткой, в связи с чем необходимо использовать способ центробежной разливки стали. 

В последние годы разработаны новые способы и конструкции для получения непрерывнолитых полых 

заготовок из углеродистых и легированных сталей. Установлено, что качество внутренней поверхности труб, 
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полученных из этих заготовок, более высокое по сравнению с качеством труб, прокатанных из сплошных 

заготовок. Это объясняется тем, что в полой заготовке ликвационная зона и усадочная рыхлость рассредоточены 

внутри стенки полой заготовки, тогда как в сплошной заготовке они сконцентрированы в осевой зоне. 
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Реттілік дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілген калий тиоцианатының кристалдың төмен  

температуралы реттелген модификациясының рамандық спектрін зерттеудің ерекшелігі, (   
              

тиоционат-топтарының реттеліп орналасуы үшін рентген құрылымдық талдау негізінде алынған мәліметтер 

сұрыптау ережесімен спектрлердің жақсы сәйкестікте екенін көрсетті. SСN
-
 иондарының ішкі тербелістері мен тор 

тербелістері облыстарында толық сәйкестік болатындығы тәжірибеден белгілі [1].  

KSСN кристалдың төмен температуралы фазасының реттілігінің қосымша дәлелі экспериментальды 

орнықтырылғын факт болып табылады, изоляцияланған (сызықтық) ионыныдағы екі рет азғындалмаған ішкі 

деформацияланған тербеліс осы ионның локальды өріспен реттелген кристалдың бұрмалануы себебінен төрт ішкі 

молекулалық компоненттері және осы ионның ішкі тербелісінің жиілігіне жуық жиілікпен либрациялық 

компоненттер пайда болады. Сегіз мүмкін сызықтан (КШ спектрінде және ИҚ спектрлерінде төрт-төрттен) ν2 ішкі 

тербеліс облысында Раман шашырауында ішкі молекулалық қозғалысты мағыналайтын 485,0 см
-1

 (Ag) және 484,0 

см
-1

 (B1g) жиілікті екі сызық  және 475,0 см
-1

 (B3g) мен 478,1 см
-1

 (B2g) екі сызықты түзу сызықтықтан 3º ауытқыған 

иондарының инерция моменті ең аз осі айналасында либрациялық қозғалыс ретінде қарастыру керек. 

Калий роданиды торындағы диполь - дипольдік өзара әсерлесуді қосындылау арқылы Раман-белсенді және 

ИҚ-белсенді компоненттердің спектрде салыстырмалы орынықтыруға мүмкіндік берді (1 сурет). Егер КШ және 

ИҚ спектрлердегі жиіліктердің айырмашылығы тәуелсіз өлшеулер бойынша дәл анықталуы 2-3 см
-1

 аспайтыны 

ескерілсе, онда спектрдегі жеке Давыдов компоненттерінің орналауының жақсы сәйкестігі бақыланады, ал 

локальды өрістегі термдердің орындары [001] бағытында және (001) жазықтығында кристалдардың 

анизотропиясын дұрыс білдіреді. Сонымен бірге ішкі молекулалық координаталардың либрациялық 

компоненттеріне айтарлықтай үлесі бар екендігі көрсетілген. 

Төмен температуралы фазадағы калий тиоционаты кристалының спектрлерін зерттеудің негізгі нәтижелер 

төмендегі түрде болуы мүмкін: 

1. Бұл жағдайда  KSСN молекулалық кристал толық реттеулі болатыны дәлелденген. Осы 
кристалдың поляризацияланған КШ спектрлері топ-факторлары жуықтауында сұрыптау ережесімен 
жақсы сипатталады. 
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а) 

 

1 сурет – а) 300 К температурадағы KSСN 

кристалының КШ спектрі, ν2(π) тербелістің айналасы. 

 

 

б) KSСN-ІІ кристалдағы деформациялық 

ν2 тербелістің резонансты жіктелуінің схемасы. 

Әрбір терм қасында симметриясы және  

10
24

 см
-1

 бірлігімен дипольдік тор қосынды-

сының мәні көрсетілген. Жиіліктер шкаласы 

КШ сызығы бойымен берілген, шкалада 

экспериментальды бақыланатын жиіліктер 

белгіленген. 

 

2. Зерттелінген кристалдағы тиоционат иондарының ішкі тербелісінің резонанстық (және 
жиынтықаралық) жіктелуі анықталынған. Оқшауланған SСN

-
 ионындағы екі рет азғындаған ішкі 

деформациялық тербелістің  кристалдың локальды өрісінің әсерінен либрациялық компоненттері пайда 
болатындығы тәжірибе жүзінде анықталды [2].  

Кристалл спектрінің өзгеруінен басқа бағдардағы кеңістіктік периодтылықтың бұзылуы белгілі бір дәрежеде 

бақыланатын бейнені күрделендіретін оптикалық спектрде шексіз жиіліктердің пайда болуын тудырады. 

Зонасының ені аз (Δ ≈ 1÷2 см
-1
) ішкі молекулалық тербелісті кристалдық өрістің зонды ретінде қарастыруға 

болады. Мұнымен кристалдық төңіректің жақын ретіне ішкі тербелістің жоғары сезімталдығы түсіндіріледі, 

спектроскопиялық әдістер рентген құрылымдық талдауға бағалы толықтыру болады.  

Спектрдің талдауы негізінде алынған аддитивтілік контур моменті үшінде сақталады, онда реттілік 

параметрі келесі түрде болады 

 

 (   
  

(      

       

 (1) 
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мұнда   
(  -Т температура кезіндегі ν1 контурының n-ші момент сызығы, ал толықтай реттелген және 

толықтай реттелмеген кристалдағы контур моменті.  

Осындай жолмен тікелей алынған және контурлар моментінің KSСN кристалының реттілік параметрінің 

температуралық тәуелділігі 2-ші суретте келтірілген. Мұнда KSСN кристаллының рентгендік сәулеленудің 

диффузиялық шашырау бойынша алынған нүктелер көрсетілген [4]. 

  

 

2 сурет –  ν1 контур сызығының талдауынан 

алынған KSСN кристалының температуралық 

тәуелділігі. 1 – контурлар моментінен алынған 

мәліметтер [3], 2– (1) формула бойынша алынған 

мәліметтер 
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РАЗРАБОТКА И ПОДГОТОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ  

 

Жакуова А.,Атағұлла Д. 

 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова  

 

    Краткий анализ методов разработки деталей и агрегатов транспортных средств, обеспечения их 

эксплуатационной надежности при проектировании. Приведены теоретические основы проектирования деталей и 

узлов автомобиля с использованием усталостных характеристик материалов деталей и нормативной стендовой 

долговечности, соответствующей заданному эксплуатационному ресурсу транспортного средства.   

    В жизненном цикле обеспечения конкурентоспособности сложнотехнических изделий,  таких как 

транспортные средства, особое место занимает этап разработки. При проектировании закладываются 

экономичность, качество и конкурентоспособность изделия, при обеспечении которых производитель может 

рассчитывать на коммерческий успех товара на рынке. Основные усилия производителя в  жизненном цикле 

изделия 

должны быть направлены на этап создания, тогда он будет продаваться без усилий.  

    Технология проведения проектных работ в настоящее время несовершенна: в недостаточном объеме 

проводятся стратегические маркетинговые исследования, на предпроектном этапе не производится детальный 

анализ требований потребителей, в техническом задании принимаются такие параметры, которые не всегда 

рациональны с точки зрения потребителя, недостаточно используются результаты научно -технического прогресса, 

не всегда проводится оптимизация параметров изделия [1.3]. Все это негативно отражается на уровне 

конкурентоспособности новой техники.  

     В настоящее время в мире накоплен большой опыт разработки транспортных средств, проведены 

обширные исследования в области обеспечения их эксплуатационной надежности. Однако применяемые 

технологии разработки и постановки на производство новой техники несовершенны, не обеспечивают реализацию 
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на практике принцип “делать правильно с первого раза”. Доказательство тому– огромные эксплуатационные 

затраты потребителей автомобильной техники на ремонт и обслуживание. Выбор неоптимальных параметров при 

разработке, пренебрежение требований к качеству при производстве приводят к значительным экономическим 

потерям в эксплуатации, низкой конкурентоспособности новой модели. Например, трудоемкость содержания в 

технически исправном состоянии автомобилей до первого капитального ремонта в 5–8 раз больше трудоемкости 

их изготовления, а за весь амортизационный период –в 60–70 раз. В автомобилестроении расходы на производство 

автомобилей составляют лишь 1,5% от общих расходов, затрачиваемых в течение всего жизненного цикла изделия 

[1-6]. 

Меры по обеспечению конкурентоспособности проектируемой модели должны приниматься с «первых 

шагов» по ее созданию. Неверные решения, принятые на начальных этапах проекта, многократно возрастают по 

мере прохождения этапов жизненного цикла товара и могут свести к «нулю» труд огромного коллектива, поэтому 

разработчикам возлагается большая ответственность. По оценкам американских специалистов, если все меры 

обеспечения качества принять за 100%, то 75% приходится на проектирование и доводку макетного образца, 

отладку технологии изготовления; 20% –на контроль производственных процессов; 5% –на окончательную 

приемку изделия. Европейская организация по качеству отмечает, что в мире действует правило «70–20–10», 

согласно которому 70% отказов происходит из за упущений при проектировании, 20% –из-за некачественного 

изготовления и 10% –из-за несоблюдения правил эксплуатации [3-6].  

    Прогресс в транспортном машиностроении сопровождается форсированием рабочих процессов, 

увеличением напряженности элементов конструкций при одновременном повышении надежности и ресурса 

создаваемых машин. Выполнение растущих требований к надежности и ресурсу может быть достигнуто за счет 

разработки оптимальных конструкций, устранения избыточных запасов прочности, максимального использования 

возможностей материала и технологии. Однако чем больше ресурс конструкции, тем сложнее прогнозировать их 

надежность.        Используемые методы установления и повышения ресурса, основанные на сборе и обработке 

информации о работоспособности конструкций в период их доводки на полигоне и в эксплуатации на автомобиле, 

требуют значительного времени. Отставание поступающей информации о работоспособности и надежности 

конструкций сдерживает темпы увеличения их ресурса.  

     В значительной мере это связано с тем, что до последнего времени доводка конструкций несущей 

системы и ходовой части автомобилей на ресурс заключалась в проведении длительных испытаний по 

эксплуатационной программе на заданный ресурс. Естественно, что для проверки эффективности мероприятий, 

внедряемых для устранения дефектов и накопления статистических данных, подтверждающих стабильность 

результатов, доводка и проверка конструкций на большой ресурс (500 тыс. км пробега и более) растягивается на 

многие годы, и планируемая модель морально устаревает прежде, чем достигается требуемый ресурс конструкции.  

   Технологичность конструкции изделия – совокупность свойств изделия, определяющих -

приспособленность его конструкции к достижению минимальных затрат ресурсов при производстве, ремонте и 

эксплуатации 

-для заданных показателей качества, объема выпуска и условий его изготовления. 

Основным показателем производственной технологичности изделия является себестоимость его 

изготовления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Моргун А. А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

 Автомобильная навигационная система (АНС) предназначена: для выполнения функций 

навигации, штурманского сопровождения, а также мобильного поиска объекта, присутствующего в базе 

данных программы. Система основывается на технологии GPS и возможностях современных 

компьютеров. GPS (Global Positioning Systems, кодовое название - NAVSTAR) - Система Глобального 

Позиционирования (позиционирование - метод определения координат объекта в трехмерном 

пространстве с использованием спутниковых систем) - является спутниковой и работает под управле-

нием Министерства Обороны США. Система является глобальной, всепогодной и обеспечивает 

возможность получения точных координат и времени 24 часа в сутки. Система глобального позициони-

рования создавалась в 1978 г. для военных ведомств, у которых всегда была необходимость в точном, 

простом и быстром определении своих координат. Подобная система была создана и для отечественных 

вооруженных сил под названием ГЛОНАСС[1, с.118]. 

Система мониторинга и управления транспортом BN-Global предназначена для повышения прибыльности 

транспортных компаний за счёт эффективного решения задач контроля и управления транспортом, а также 

обеспечения безопасности работы на основе использования современного оборудования и технологий связи, 

радионавигации и вычислительной техники. Использование Системы - качественно новый уровень управления 

транспортом.  

 

Рис. 1. Схема работы системы BN-Global 

Система Глобального Позиционирования имеет две составляющие части - космическую и наземную. 

Космическая часть системы состоит из двадцати четырех искусственных спутников, которые делают 

оборот вокруг Земли за 12 часов на высоте около 17 000 км. На каждой из шести орбит расположены четыре 

спутника. Эта спутниковая группировка предназначена для генерации опорных радиосигналов (кодов), 

воспринимаемых GPS-приемниками. Орбиты равномерно распределены над Землей и наклонены на 55 градусов 

относительно экватора. Способ радиообмена между спутниками и GPS-приемником состоит в том, что все 

спутники вещают одновременно на одной и той же частоте. Для того чтобы GPS-приемник мог определить, от 

какого спутника исходит данная информация, бортовые передатчики посылают в составе своего сигнала 

стандартный идентификационный код, который сравнивается с кодами, находящимися в памяти приемника. Чтобы 

определить координаты на плоскости (широту и долготу) достаточно сигналов от трех спутников, а для 

определения высоты (или глубины) которая, вычисляется с большей погрешностью, чем координаты на земной 

поверхности, необходим одновременный прием сигналов от четырех спутников. Очевидно, что чем больше 

спутников приемник имеет возможность опросить и чем больше разнесены эти спутники на небесной полусфере, 

тем более точными будут его показания. Из любой точки планеты одновременно можно принимать до 12 сигналов 

от разных спутников. Такой подход не только упрощает схему GPS-приемника, но и, несмотря на малый уровень 

радиосигналов, позволяет использовать в них малогабаритные приемные антенны. 

Наземной частью системы являются приемники. GPS-приемники предназначены для определения 

координат своего местоположения на планете: широта, долгота и высота, и обладают практически одинаковой 
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точностью позиционирования - плюс-минус десять метров. Координаты вычисляются для места на поверхности 

Земли по измерениям расстояний от группы спутников (если их положение в космосе известно). Эта точность 

определяется спутниковым сигналом и условиями «видимости» спутников. Расстояние до спутников определяется 

по измерениям времени прохождения радиосигнала от космического аппарата до приемника, умноженным на ско -

рость света. Для того чтобы определить время распространения сигнала, необходимо знать, когда он покинул 

спутник. Для этого на спутнике и в приемнике одновременно генерируется одинаковый Псевдослучайный Код. 

Каждый спутник передает два радиосигнала: на частоте L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1227,60 МГц. Сигнал L1 имеет 

два дальномерных кода с псевдослучайным шумом: «точный» может быть зашифрован для военных целей, 

«грубый» код не зашифрован. Большинство гражданских пользователей используют «грубый» код при работе с 

навигационной системой. Приемник проверяет входящий сигнал со спутника и определяет когда он генерировал 

такой же код. Полученная разница, умноженная на скорость света, дает искомое расстояние. Использование кода 

позволяет приемнику определить временную задержку в любое время  [2, с.101]. 

Структурная схема автомобильной навигационной системы представлена на рис. 2. 

К основным востребованным возможностям АНС можно отнести следующее: 

— отслеживание местонахождения автомобиля на фоне карты, которая может быть 
представлена в различных масштабах; 

— голосовое сопровождение движения по маршруту с озвучиванием названия дорог, улиц и 
площадей по ходу движения автомобиля; 

— формирование оптимального маршрута по различным критериям (время в пути, 
расстояние, тип дороги); 

— возможность режима ручной прокладки маршрута без оптимизации; 

— появления визуальной команды перед маневром автомобиля в виде картинки на экране; 

— в случае отклонения от заданного маршрута, система должна выдавать предупреждение и 
автоматически производить перерасчет маршрута; 

— запись протокола движения автомобиля и его воспроизведение; 

— осуществление подсчета пройденного по маршруту пути; 

— поиск объектов в картографической базе данных по их адресу или названию на всей 
карте или на заданном расстоянии от текущего положения автомобиля. 

Существуют различные варианты автомобильных навигационных систем. Одни представляют собой 

устройство, которое монтируется в автомобиле в удобном для водителя месте, другие интегрированы с 

автомобильными магнитолами. 

 
Рис. 2. Структурная схема автомобильной навигационной системы . 

Иногда навигаторы встраивают в автомобиль в ходе VIP-тюнинга, а некоторые модели выходят с завода с 

установленными GPS- приемниками. Сами системы отличаются размером экрана, управлением, возможностью 

подгружать карты новых регионов и некоторыми другими параметрами. 

Все большую популярность получают АНС на базе карманных и планшетных компьютеров. На 

такой компьютер устанавливается программное обеспечение, подключается GPS-приемник. В компь-

ютер можно загружать карты и видеть на них положение приемника, двигаться по проложенному 

маршруту с голосовыми подсказками и т. п. Преимущество карманного компьютера - это его маленький 

размер и вес, а планшетный компьютер очень удобен благодаря большим размерам экрана, и при этом 

система имеет все возможности персонального компьютера [1, с.119]. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ  АНТИБЛОКИРОВОЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ 

Карашев А.С. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Управление тормозной системой является важнейшим элементом обеспечения безопасности 

движения автомобиля. Новым этапом в длительном процессе совершенствования тормозов стало 

создание антиблокировочных систем (АБС), которые обеспечивают повышение активной безопасности 

автомобиля. Принцип, заложенный в конструкцию любой АБС, заключается в поддержании 

относительного скольжения тормозящих колес в узком диапазоне, при котором обеспечивается высокое 

значение коэффициента сцепления колес с дорожным полотном, в продольном и поперечном 

управлении автомобилем, что позволяет сохранить устойчивость и обеспечить высокую эффективность 

торможения [1, с.160]. 

В случае, когда передние колеса заблокированы, происходит потеря управляемости автомобилем. 

Если задние колеса заблокированы, то происходит потеря устойчивости автомобиля, особенно при 

торможении на дороге с разным коэффициентом сцепления. 

АБС регулирует давление в тормозном приводе и не допускает блокировку колес, когда 

торможение выполняется с целью экстренной остановки. Это обеспечивает хорошую устойчивость 

автомобиля в направлении его движения при экстренном торможении. 

У автомобилей с тормозными системами без АБС при торможении на заснеженной или 

обледенелой дороге устойчивость движения легко теряется, и чтобы не допустить этого водитель 

должен несколько раз быстро нажать и отпустить педаль тормоза при попытке остановиться. 

При движении автомобиля с постоянной скоростью скорость автомобиля и окружная скорость 

колес одинаковы. Однако, когда водитель нажимает на педаль тормоза с целью замедления скорости 

движения автомобиля, окружная скорость колес постепенно уменьшается и уже больше не согласуется 

со скоростью кузова автомобиля, который движется под воздействием собственной инерции. 

Соотношение скорости движения автомобиля Va и окружной скорости колес VK определяется 

коэффициентом скольжения (S) 

  
     

  
                                           (1) 

Коэффициент скольжения, равный 0%, характеризует состояние, при котором колеса вращаются 

свободно без воздействия на них сопротивления трения. А коэффициент скольжения, равный 100%, 

имеет место в случае, когда колеса полностью заблокированы и шины скользят по поверхности дороги 

[2, с.153]. 

Когда разница между окружной скоростью колес и скоростью движения автомобиля становится 

слишком большой, начинается скольжение шин по поверхности дороги. При этом создается сила трения 

скольжения, которая фактически действует как тормозное усилие, замедляющее автомобиль.  

Соотношение между тормозной силой и коэффициентом скольжения S показано на рис. 1. 

Тормозная сила не обязательно 

пропорциональна коэффициенту 

скольжения, а максимального значения 

она достигает при значениях 

коэффициента скольжения от 10% до 

30%. Увеличение коэффициента 

скольжения свыше 30% приводит к 

постепенному уменьшению тормозной 

силы.Поэтому, чтобы тормозная сила 

была постоянно максимальной, ко-

эффициент скольжения постоянно 

должен быть в пределах 10-30%. АБС 
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должна поддерживать именно такой коэффициент скольжения, чтобы обеспечить максимальные 

тормозные характеристики независимо от дорожных условий. 

В состав АБС входят: 

— датчики; 

— электронный блок управления (БУ), получающий информацию от датчиков, 
обрабатывающий ее и подающий команду на исполнительные механизмы; 

— исполнительные механизмы (модуляторы давления рабочего тела). 
Основную трудность представляет замер линейной скорости автомобиля. Непосредственный 

замер скорости автомобиля возможен только локационными методами, которые для этих целей пока 

недостаточно разработаны. 

В настоящее время линейную скорость автомобиля определяют косвенным  путем, например по 

линейному замедлению с помощью деселерометра. Однако гораздо чаще для определения скорости 

автомобиля используют датчики угловой скорости колеса. 

В блоке управления производится сравнение линейной скорости автомобиля с окружной 

скоростью колеса. При достижении величины заданного относительного скольжения (порогового 

значения) блоком управления подается команда исполнительному механизму.  

При нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в каждом тормозном цилиндре 

увеличивается, и частота вращения колес начинает падать. Если какое-либо колесо находится на грани 

блокировки, БУ уменьшает давление жидкости в тормозном цилиндре этого колеса. 

На рис. 2 представлена зависимость скорости Va и VK, ускоренияg колеса, тока 1т, подаваемого на 

электромагнитный клапан и давления Р тормозной жидкости в рабочем цилиндре привода - от 

продолжительности Процессов торможения. 

Участок А. БУ устанавливает модулятор с трехпозиционным электромагнитным клапаном в 

режим «снижение давления» в соответствии со степенью замедления колес, что вызывает уменьшение 

давления жидкости в цилиндре. 

После падения давления БУ переключает модулятор клапана в режим «удержание» для 

определения изменений частоты оборотов колеса. Если БУ определит, что давление необходимо 

понизить еще больше, оно будет снижено снова. 

Участок В. Когда 

давление жидкости в цилиндре 

тормоза снижается (участок А), 

тормозное усилие, создаваемое 

тормозным механизмом, 

уменьшается. Это позволяет 

колесу, которое было на грани 

блокировки, увеличить число 

оборотов. Однако, если давление 

удерживается низким, 

тормозной момент механизма, 

действующий на колесо, будет 

слишком мал. Для 

предотвращения этого БУ 

устанавливает модулятор 

попеременно в режимы 

«увеличение давления» и 

«удержание», при этом колесо, 

бывшее на грани блокировки, восстанавливает частоту вращения. 
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Участок С. Со временем, когда давление в тормозном цилиндре постепенно увеличивается по 

команде БУ (участок В), снова возникает вероятность блокировки колеса. Поэтому БУ снова переклю-

чает модулятор в режим «снижение давления» для понижения давления в тормозном цилиндре. 

Участок D. Поскольку давление в цилиндре колесного тормозного механизма снова снижено 

(участок С), БУ опять начинает увеличивать давление, как на участке В [1, с.164-165]. 

Если в АБС есть неисправность, то в системе отрабатывается функция самодиагностики и лампа 

АБС начинает мигать. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КРЕМНИЙ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН ТАЛДАУ  

 

Қуанышқали А.Р. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жoғaры крeмнийлі фeррoқoрытпaлaр өндіріcінің нeгізі мaтaлы cүзгідeгі құрғaқ гaз тaзaртқыштaрдa 

aулaнaтын жәнe coндa гaз тәріздec өнім бoлып oтырaтын шaң түріндeгі қaлдықтaрдың aca көп мөлшeрдe түзілуімeн 

жүргізілeді. Мoйындық шaңының ұcaқ диcпeрcті (0,4 – 0,5 мкм) бoлуынa бaйлaныcты oны caқтaудa жәнe 

қoймaлaудa eлeулі қиындықтaр туындaйды. 

Ocы жұмыcтa «Тау-кен Темир» ААҚ-дeгі кристалдық кремний өндіріcіндe құрғaқ гaз тaзaртқыштaрдa 

түзілeтін шaңның физикo-химиялық қacиeттeрі зeрттeлді. Қaзіргі тaңдa Кр0, Кр1, Кр00 coртындaғы кремнийдің 1 

тoннacын бaлқыту кeзіндe 1200-1300 кг шaмacындa шaң түзілeді [1]. 

Ocындaй көп мөлшeрдeгі мoйындық шaңының түзілуі микросилико шикізaттaрдың қoлдaнылуымeн таза 

кремнийді бaлқытудaғы тeхнoлoгияның eрeкшeлігімeн түcіндірілeді.Көмірлі шикізaттaрдың ылғaл бөлігіндeгі 

қoрытпa құрaмындa крeмнийдің тoтықcыздaнуы, кaрбид жәнe крeмнийдің гaзтeктec cубтoтықтaры бoлып 

тaбылaтын aрaлық қocылыcтaрдың түзілуімeн жүргізілeді. Гaзтeктec cубтoтықтaрдың үрдіcтің 1800-2200°C 

тeмпeрaтурacы кeзіндe рeaкциялық aймaқтaн жoйылуымeн келесі рeaкция бoйыншa түзілуі крeмнийдің қoрытпaғa 

өтуінe oң әceрін тигізeді. 

 

SiO2 + C = SiOгaз + COгaз (

1) 

 

Жoғaры крeмнийлі қoрытпaлaрды, coның ішіндe кристалдық кремнийді бaлқыту кeзіндe cубтoтықтaрды 

aулaу үшін қaжeтті шaрт бoлып гaзтeктec cубтoтықтaрды шикіқұрaмның caлқын бөлігіндe кoндeнcaциялaнып, 

қaйтaдaн рeaкциялық aймaққa қaйтaру әдіcімeн aулaуғa мүмкіндік бeрeтін, рeкциялық aймaқтың бeтіндe cүзгілі 

қaбaт бoлып тaбылaтын бeлгілі шикіқұрaм қaбaты тaбылaды. Ocығaн қaрaмacтaн, крeмний мeн aлюминийдің 

гaздық фaзaғa cубтoтық түріндe жoғaлуы 15-25%-ды құрaйды. Aл, oл дeгeніміз өндіріcтің тeхникo-экoнoмикaлық 

көрceткішінe тeріc көрініcін көрceтeді. Жaңa жүйeдeгі құрғaқ түріндeгі гaз тaзaртқыштaр гaзды тaзaртуды 98-99% 

өндіругe мүмкіндік бeрeді. Тaзaртылғaн гaздың құрaмындaғы шaңның caны 20-50 мг/cм
3
 құрaйды. Қoлдaныcтaғы 

өндіріcтің тaлдaу нәтижeлeрі қызмeт eтeтін жұмыcшылaрдың біліктілігі мeн бaлқыту бaрыcынa бaйлaныcты 

бaлқытылaтын кристалдық кремнийді 1 тoннacынa 1200 кг дeйінгі шaмaдa шaң түзілуін көрceтeді [2].  

Кристалдық кремний өндіріcіндeгі құрғaқ мaтaлы гaз тaзaртқыштaрдa түзілгeн ұcaқ микрoдиcпeрcті  

шaңның химиялық құрaмы 1.1-кecтeдe кeлтірілгeн. 

Кecтe 1.1 – Кристалдық кремнийді бaлқыту кeзіндe құрғaқ гaз тaзaртқыштaрдa түзілгeн шaңның химиялық 

құрaмы 
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Құрaмындa 90% шaмacындa SiO2  жәнe SiO cубтoтықтaрының жинaқтaлу жәнe тoтығу өнімдeрінeн 

құрaлaтын aулaнғaн шaң oртaшa нaқты бeтінің aудaны 15-20 м
2
/г бoлaтын aмoрфты крeмнeзeмнің жoғaры 

құрaмынa иe cфeрaлық бөлік түріндeгі жұқa өнімді құрaйды. Гaз тaзaртқыштың шaңы aрнaйы физикo -химиялық 
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қacиeттeрмeн cипaттaлaды. Oл жoғaры мeншікті элeктр кeдeргіcінe иe, coндaй-aқ төмeнгі үйінділік тығыздық пeн 

үлкeн мeншікті бeтпeн cипaттaлaды. Coнымeн қaтaр, жoғaры химиялық төзімділік пeн төмeнгі жылу 

өткізгіштігімeн eрeкшeлeнeді [3]. Көптeгeн өнeркәcіптeр caлacының дaмуы кeдeй құрaмдaғы шикізaт рecурcтaрын 

қaйтa өңдeумeн тікeлeй бaйлaныcты бoлып тaбылaды [2]. Ocы түрдeгі шикізaттaрдың caпacын жoғaрылaту үшін 

көп caтылы бaйытудың cұлбacы қoлдaнылaды. Мaйдa диcпeрcті шикізaттaрды тиімді пaйдaлaну үшін  кeceктeу 

(aглoмeрaция, шeкeмтacтaр өндіріcі, түйіршіктeу, брикeттeу) үрдіcі жүргізілeді. Coнымeн қaтaр, кeceктeу үрдіcі 

өнeркәcіп қaлдықтaрын «eкінші өнім» түріндe coл өнeркәcіптe нeмece жaнaмa өнім рeтіндe бacқa өнeркәcіптe 

пaйдaлaну үшін қoлдaнылaды. 

Кeceктeу үрдіcі oтын түріндeгі рecурcтaрды үнeмдeуді, мeтaллургия-лық aгрeгaттaрдың eңбeк өнімділігін 

aрттыруды жәнe мeтaллургия, энeргeтикa, көмір-химия caлacындaғы шикізaт бaзacын кeңeйтуді қaмтaмacыз eтeді, 

coндaй-aқ әр түрлі өнeркәcіп қaлдықтaрын кәдeгe жaрaтуғa мүмкіндік бeрeді [1].  

Мeтaллургиялық өндіріc қaлдықтaрынaн кeceктeлгeн мaтeриaл aлу кeлeшeкті бaғыт бoлып тaбылaды.  

Мeтaллургиялық шикіқұрaм мaтeриaлдaрынa әр түрлі кeлecідeй қaжeттіліктeр туындaйды: жұмcaрғыштық, 

кeуeктілік, ceтінeгіштік, мeхaни-кaлық бeріктілік, үйкeлімділік, тoтықcыздaнғыштық.  

Aлынғaн брикeттeр өзінің шикіқұрaм (химиялық) құрaмы, өлшeмі (ірілігі) жәнe бeріктілігі бoйыншa oлaрды 

қoлдaнудaғы тeхнoлoгиялық үрдіcтің eрeкшeліктeрімeн жәнe қaжeттіліктeр імeн жaуaп бeруі тиіc.  

Брикeттeугe дeйін бeлгілeнeтін брикeттің химиялық құрaмы мeн өлшeмі брикeт caпacының eң мaңызды 

cипaттaмacының бірі бoлып тaбылaтын (жәнe брикeттeудің жaлпы тeхнoлoгиялық үрдіcімeн) oлaрдың 

мeхaникaлық бeріктілік көрceткішімeн eceптeлінeді. Ocы көрceткіштeрді білу aрқылы мaтeриaлдaрды пaйдaлaну 

кeзіндe ұшырaйтын coққылaп-үйкeлeугe, coққылaуғa жәнe қыcыммeн жүктeмeлeудe брикeттeрдің бұзылмaуғa 

шыдaмдылық көрceту қaбілeтін бaғaлaуғa мүмкіндік бeрeді. Брикeттeрдің, әcірece, мeхaникaлық бeріктілік 

көрceткіштeрі көбінece oлaрдың тұтынушылық бaғacын жәнe өзінің инфрacтруктурaлық cипaтымeн әр түрлі 

мeтaллургиялық кәcіпoрындaрдa тoлықтaй қoлдaну  мүмкіндігін aнықтaйды.Шикіқұрaм қaбaтындaғы гaз 

өткізгіштікті қaмтaмacыз eту үшін жәнe мaйдa диcпeрcті мaтeриaл түріндeгі шaң қaлдықтaрын қыcқaрту үшін 

кeceк өлшeмі 5-10 мм-дeн кіші бoлмaуы тиіc [2]. Кeceктeлгeн мaтeриaл тeрмoөңдeу кeзіндeгі (жeткілікті 

тoтықcыздaнғыштық, тeрмoтұрaқтылық жәнe т.б.) бeлгілі мeтaллургиялық қacиeттe бoлуы тиіc, coндaй -aқ oны 

тacымaлдaу кeзіндe бұзылмaуын қaмтaмacыз eтeтін бeріктіліккe иe бoлуы тиіc. 

Мaйдa диcпeрcті шикіқұрaмды кeceктeудің үш әдіcі қoлдaнылaды: брикeттeу, aглoмeрaция, шeкeмтacтaр 

өндіріcі. 

Қoлдaныcтaғы кeceктeудің әдіcтeрін eкі тoпқa бөліп қaрacтыруғa бoлaды: тeрмиялық (жoғaры 

тeмпeрaтурaлық) жәнe күйдіруcіз (төмeн тeмпeрa-турaлық) әдіcтeрі. Қaрa мeтaллургиядa тeрмиялық әдіc (aглo -

мeрaция, шeкeмтacтaрды күйдіру) кeң тaрaлғaн [1]. 

Aглoмeрaция мeн күйдірудің нeгізгі eрeкшeлігі бoлып жoғaрғы мeншіктік өнімділік жәнe мaшинaның 

жoғaры бірлік қуaттылығы тaбылaды. Aлaйдa, aглoмeрaция үрдіcі мeн шeкeмтacтaрды күйдіру энeргия қoрын 

қaжeт eтeді. Шeкeмтacтaр мeн aглoмeрaттың 1 тoннacын өніру үшін қaжeтті oртaшa элeктр энeргия шығыны 50-60 

кВт·caғaтты құрaйды. Aглoмeрaттың 1 тoннacын өндіругe  6-7% мөлшeріндe oтын шығындaлaды. Aглoфaбрикaлaр 

мeн шeкeмтacтaрды күйдіру фaбрикacы aйтaрлықтaй қoршaғaн oртaны лacтaйды, coндaй -aқ oны caқтaудaғы бeлгілі 

бір oртaны қaжeт eтeді [3]. 

Нeгізгі пaйдaлaну мeн күрдeлі aқшaлaй шығындaр, oтын жәнe элeктр энeргия шығыны, кeceктeудің 

тeрмиялық әдіcі кeзіндeгі қoршaғaн oртaның лacтaнуы жoғaры тeмпeрaтурaлы қыздырудың нeгізгі caтыcымeн 

түcіндірілeді, ocығaн бaйлaныcты coңғы уaқыттa күйдіруcіз әдіcкe дeгeн қызығушылық aртты. Мaйдa ұнтaқтaлғaн 

шикізaттaрды aглoмeрaция әдіcімeн кeceктeу aглoмeрaциялық мaшинaның өнімділігінің төмeндeуімeн жәнe 

aглoмeрaт caпacының нaшaрлaуымeн экoнoмикaлық жaғынaн тиімcіз бoлып тaбылaды. 

Қaлдықтaрды өңдeу жәнe oлaрды қaйтaдaн өндіріcкe қaйтaру мaқcaтындa кристалдық кремний өндіріcінің 

шaңы мeн ұсақ көмір қалдықтарын қoлдaнa oтырып, брикeттeу әдіcімeн кeceктeу тиімді. 
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ТІСТІ БЕРІЛІСТЕР ЕСЕПТЕУЛЕРІ 

 

Әлдебай Ж.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тісті берілістер  қозғалысты, қозѓалыс моментін біліктер арасында беру үшін және қозғалыстың бір түрін 

екінші түрге өзгертетін тісті ілінісу. 

Негізгі есептеу формулалары 

Беріліс параметрлері арасындағы байланыс: 

             
 

 
   

   

  
              η                                    (1) 

P  –  қуат, Вт; 

F1 –  шеңберлік (тангенциалды)  күш, Н 

 v –  дөңгелектің шеңберлік жылдамдығы, м/с;: 

   бұрыштық жылдамдық, рад/сек;: 

T1,T2 –      берілістің жетекші және жетектегі біліктеріндегі айналу моменттері, Нм;  

i  –   беріліс саны;: 

η –   берілістегі біліктер арасындағы ПӘК [1]. 

Тісті берілістің ілінісуіндегі күштер 

Тікетісті                              
    

   
 

    

  
                          (2) 

         
                                               

 
                                                          (3) 

 Қиғаштісті                              
    

  
                                         (4) 

                                                                                                  (5) 

              
      

    
                                                           (6) 

       Конусты                                  
    

   
                                     (7) 

                                                                                (8) 

                                                                                  (9) 

Тісті берілісті жобалап есептеу формуласы: 

      √
      

    [  ] 
  (

   

 
)     

 
 (     √

      

[  ]        

 
                 (10) 

             – қосымша коэффициенттер. 

    шестерняның бөлгіш диаметрі, мм; 

    осьаралық қашықтық, мм; 

   беріліс саны; 
[  ]    тісті дөңгелек материалының жанасу беріктігіне мүмкіндік кернеуі, МПа;  

    
  

 
  диаметрге қатысты тіс енінің коэффициенті;  

     тіс енімен жүктеменің біркелкі таралмау коэффициенті. 

Тіке тісті болат дөңгелек үшін                      қиғаш тісті                       
Тексеруге есептеу формуласы 

        √
         

   
 
         

 (
   

 
)  [ ]                                              (11) 

           есептеу коэффициенті  (                        [2, 7-8 б.]. 

Есеп шешімі 

1-есеп. Беріліс бере алатын қуатты анықтау керек 

m = 2мм,                                 
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1-сурет. Берілістін есептік сұлбасы. 

Есеп шешімін талдау 

Қуат шарттан анықталады 

          
P  - берілістің  қуаты, кВт; 

   жетекші біліктегі момент, Нм; 

    жетекші біліктегі бұрыштық жылдамдық , рад/сек. 

   
   

  
 

         

  
           

(10) формуласынан    анықталады 

      √
      

    [  ]
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)          

  
      [  ]

   

  
      (    

   

                                       

                        
  

 
 

  

  
      

Жанасу беріктігімен мүмкіндік кернеуі 

[  ]  
   

  
      

[  (             ] 

            төзімділік шегі. 

Материалы  [                ]  қабылданады. 
1)                                                      

                    [           ]  
2) шестерня үшін                        
3) дөңгелек үшін                        

                                   [           ] 
                                  

[  ]  
   

  
     

   

   
            

 

[  ]  
   

  
    

   

   
           

[  ]  [  ]                           
                                                    

[(            ]                        
 

 
 [          ] 

   
                

        
          

Берілістің бере алатын қуаты: 

  
          

   
           

Дөңгелектің өлшемдері:                                
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Дөңгелектің тістер саны :     
  

 
 

   

 
     

Іліністегі әсер етуші күштер: 

                  
    

  
 

          

  
          

                                                 
Редуктордың жетекші білігіндегі айналу моменті 

         η 

мұндағы  η=η1  η2
2
=0,97 0,99

2
=0,95 – редуктордың ПӘК; 

η1= 0,97 – тісті берілістегі шығын; 

η2 = 0,99 – домалау подшипнігінің бір жұбындағы шығын. 

    53,6  3   0,95             
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УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аманбаев А.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Основные параметры процесса: осадка смеси, сопротивление прессованию, площадь контакта и время 

удара. 

Основным прессующим узлом предлагаемого газоимпульсного прессового оборудования является шток, 

закрепленный к поршню, и который  посредством прикрепленных к нему насадок, прессует смесь в форме. В связи 

с этим, предлагаем математическую модель хода штока газоимпульсного прессового оборудования.  

С учетом результатов исследования первого этапа движения рабочего органа, при расчете выходных 

параметров второго этапа производилось варьирование входных переменных (скорость прессования, площадь 

контакта, сопротивление материала и усадка материала).  

Учитывая, что нами было составлено дифференциальное уравнение движения смеси при газоимпульсном 

прессовании и завершив математическое моделирование движения хода штока, с помощью которой установлена 

взаимосвязь основных параметров  конструируемого газоимпульсного прессового оборудования, возникает 

необходимость составления программ и планов проведения экспериментальных исследований.  Также необходимо 

проведение  теоретических исследований, по определению основных параметров прессового оборудования для 

производства тротуарных плит из полусухой смеси, влияющих на качество изделий. 

Предлагаемая оценка скорости прессования позволяет прогнозировать производительность различных 

машин, проводить сравнение, оценивать производительность машины при проектировании новых и модернизации 

существующих конструкций, определять влияние параметров машины на производительность и пути ее 

повышения. 

Прессовые машины работают с различными материалами, имеющими различные физико-

механические свойства. Требования, предъявляемые к ним, весьма разнообразны. Для удовлетворения 

этих требований, которые иногда противоречивы, необходимо обеспечить правильный выбор основных 

параметров прессовых машин, обеспечивающие наибольшую эффективность работы машины с 

большим диапазоном регулирования процесса прессования в зависимости от физики и реологии смеси.  

Под параметрами в технике подразумевают постоянную для данного устройства или процесса 

величину, которая характеризует существенное свойство, отличающее его от подобных ему других 

устройств или процессов. Значение величины параметра какого-либо устройства или механизма может 

изменяться в некотором диапазоне, границы которого определяются различными критериями 

эффективности и развитием техники. При оценке по одному критерию значение параметра может быть 

экстремальным (максимальным или минимальным). В этом случае полученную величину называют 

оптимальным параметром [1]. 
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При выборе метода прессования и его конструктивных особенностей для прессового оборудования 

альтернативными являются следующие конструктивные параметры: скорость прессования v, которая отражается в 

производительности машин и усилие  прессования P.  

В процессе поиска рациональных параметров необходимо установить признак, по которому эти 

параметры будут оцениваться, то есть выбрать критерии эффективности. От правильности его выбора в 

значительной мере зависит метод решения и практическая приемлемость полученного результата [2]. 

В качестве критерия эффективности при исследовании производительности и качества продукции 

нами выбрана скорость прессования при производстве тротуарных плит из полусухой смеси, которая 

является важнейшим показателем, определяющим совершенство конструкции существующих 

прессовых установок в производстве тротуарных плит из полусухой смеси [3]. Поэтому необходимо 

обеспечить ее максимальное значение. 

Учитывая, что качество продукции, при прессовании полусухой смеси прямо пропорционально к 

скорости [4], тогда скорость прессования проектируемого газоимпульного прессового оборудования 

можно определить:  

t

mcP
vпр


 ,    maxпрv ,                           (1)               

где vпр– скорость прессования установки, м/с; 

     Р – давление в камере сгорания, которая зависит от давления импульса нагруженное при 

взрыве газовоздушной смеси, МПА;  

     t – время хода штока от ВМТ до НМТ, сек; 

    с – коэффициент жесткости пружины, Н/м; 

    m – коэффициент, указывающий реологию (уплотняемость, насыпная прочность, насыпная плотность, 

вязкость и др.) смеси. Для полусухой смеси, применяемых в производстве тротуарных плит из полусухой смеси 

равна  

 m = 1, - 1,15 [5].  

 

Импульс взрыва определяется: 

 

                                  (2)      

 

где Рни– давление импульса 

нагружения, которая определяется 

стехиометрическим составом газовоздушной смеси, Н;  

        V– объем камеры сгорания, м
3
; 

        t – время нарастания импульса нагруженные до максимума, сек. 

 

Прежде всего, необходимо установить наличие взаимосвязей и их характер. Вслед за этим возникает вопрос 

о тесноте взаимосвязей и степени воздействия различных факторов (причин) на интересующий исследователя 

результат. Если черты и свойства изучаемых объектов могут быть измерены и выражены количественно, то анализ 

взаимосвязей может вестись на основе применения математических методов. Использование этих методов 

позволяет проверить гипотезу о наличии или отсутствии взаимосвязей между теми или иными признаками, 

выдвигаемую на основе содержательного анализа. Можно установить тесноту и характер взаимосвязей или 

выявить силу (степень) воздействия различных факторов на результат. 

Простейшей формой функциональной связи является линейная зависимость, которая широко используется в 

регрессионном и особенно в корреляционном анализе. Гипотеза о линейной связи между исследуемыми 

признаками получила широкое распространение в анализе взаимосвязей.  
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 

 

Муатов Р.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

 

В большинстве своем изготовление строительных изделий, в том числе, сравнительно нового и весьма 

популярного вида изделия как тротуарная плитка, неотъемлемо связано с процессом прессования.  

Прессование тротуарной плитки сейчас в основном осуществляется по полусухому способу прессования, 

что позволяет исключить одну из наиболее сложных и длительных операций технологического процесса – сушку. 

В технологической линии по производству строительных изделий полусухим способом основным оборудованием 

является пресс. Эффективность работы линии и качество получаемого изделия во многом определяется 

совершенством прессового оборудования.   

Метод пластического формования тротуарных плит – это «классический» способ получения кирпича, 

основанный на формовании сырца с влажностью 12–25% с дальнейшими процессами сушки и обжига.  

Кирпич, полученный этим способом, имеет ряд преимуществ: 

1. При этом способе можно получить высококачественные тротуарные плиты различного вида и различных 

цветовых оттенков (в зависимости от добавок).  

3. Качественная тротуарная плита пластического формования прочен, износостоек, долговечен и 

экологически безопасен.  

Первый этап при изготовлении тротуарных плит данным способом  — это подготовка сырья. Применение 

метода пластического формования предусматривает приготовление глиняной массы с содержанием влаги до 20 

процентов. Сырьем для изготовления тротуарных плит служит, как правило, глины и суглинки, с содержанием 

карбидов кальция, магния и оксида алюминия. Также применяют различные добавки. Добавками могут быть 

отходы углеобогащения или любые местные отходы (например, золошлак, отходы угледобычи). Количество 

добавок составляет примерно 30%. 

Куски глины тщательно измельчаются до  размеров 100-150 мм, а затем при помощи специальных 

конвейеров с набором вальцов происходит последовательное дальнейшее измельчение глиняной массы (до 

размеров 1 мм) и удаление мелких каменных вкраплений. Затем в смесителе с фильтрующей решеткой глиняная 

масса увлажняется и тщательно перемешивается. Количество влаги доводится до  12-25%. В смесителе к глине 

примешиваются необходимые добавки. И в завершение первого этапа прессами формуется брус, заготовка 

будущих тротуарных плит. 

На втором этапе отформованный брус разрезается на  отдельные изделия, так называемый плита-сырец. 

Обжигать сразу плиту-сырец нельзя, так как на данном этапе он имеет очень высокое содержание влаги 

и при обжиге просто потрескается. Поэтому тротуарные плиты сначала сушат, процесс сушки является 

обязательным. В это время влага, содержащаяся в изделиях, перемещается из внутренних областей к поверхности, 

вступает в соприкосновение с теплым воздухом и испаряется. В результате испарения воды освобождается место 

между частицами глины. Происходит уменьшение объема изделий  или усадка. Температура сушки и обжига, 

а также темп роста температуры, играют важную роль в процессе изготовления кирпичей. Влага начинает 

испаряться при нагреве изделия в диапазоне температур 0-150°C. Когда температура нагрева достигает 70°C, 

давление водяных паров может достичь критических значений, что в свою очередь приведет к возникновению 

трещин. Рекомендуемый темп роста температуры 50-80°C в час. При этом скорость испарения влаги 

с поверхности, не будет опережать скорость парообразования внутри изделия. После завершения сушки 

тротуарные плиты отправляются на обжиг в специальные печи. 

Завершающая стадия в процессе изготовления тротуарных плит методом пластического формования – 

обжиг. Плита сырец отправляется в печь, все еще имея небольшое количество влаги, примерно равна 8-12%. 

Поэтому в начале обжига происходит досушивание плит. Затем при температурах 550-800°C начинается 

дегидратация глинистых минералов. Кристаллическая решетка минералов распадается, в  результате теряется 

пластичность глины, происходит усадка изделия. В диапазоне температур 200-800°C выделяются летучие 

органические примеси глины и добавки. При этом темп роста температуры обжига достигает значений в 300-350°C 

в час. Далее некоторое время температуру выдерживают до  полного выгорания углерода. Дальнейшее повышение 
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температуры, более 800°C, приводит к структурному изменению изделия. На этом этапе темп увеличения 

температуры составляет 100-150°C в час. После того как достигнута максимальная температура обжига, 

происходит выдерживание температуры, для равномерного прогрева всего изделия. Затем начинают снижать 

температуру обжига на 100-150°C. При этом плиты еще более усаживаются и деформируются. По достижении 

температуры ниже 800°C темпы охлаждения достигают значений в 250-300°C в час. Время на обжиг партии 

изделий при таких условиях составляет примерно 6-8 часов. После обжига структура изделия полностью меняется. 

Теперь это камневидный предмет, водостойкий, прочный, устойчивый к перепадам температур, а также 

обладающий другими полезными свойствами. 

В соответствии с изложенными представлениями для предотвращения трещин расслаивания рекомендуется 

применять порошки с возможно большей однородностью зерен по их крупности и, во всяком случае, с удалением 

из порошка более крупных зерен, оказывающих наибольшее сопротивление сжатию. Повышение влажностной 

однородности порошка также будет снижать его склонность к образованию трещин расслаивания, так как 

сопротивление порошка сжатию зависит не только от его гранулометрического состава, но и от его влажности.  

Увеличение влажности порошка повышает внутреннее давление запрессованного в нем воздуха. Давление 

его внутри прессовки (при W =10-12%) достигает почти 10 МПа, в то время как при влажности порошка 6-8% 

давление запрессованного воздуха не превышает 2 МПа. Высокое давление воздуха во влажных порошках 

приводит к возникновению в прессовках растягивающих напряжений и как следствие к образованию трещин 

расслаивания. В связи с этим некоторые специалисты рекомендуют прессовать тротуарные плиты из порошков 

пониженной влажности (7-8%), но при более высоких давлениях - 40 МПа. 

При медленном прессовании запрессованный воздух более равномерно распределяется в прессуемом 

порошке, в результате чего предотвращается образование отдельных, более опасных зон, в которых усилия 

превышают прочность прессовки в момент конца ее сжатия. 

Необходимо отметить, что наличие пустот в плитах приводит не только к улучшению качества изделия 

(уменьшению массы, уменьшению теплопроводности), а  также к улучшению процесса производства. Изделия 

быстрей проходят процесс сушки. Пустоты дают возможность ускорить прогрев всего изделия и тем самым 

снизить расход топлива, затрачиваемый на сушку и обжиг. Повышается равномерность нагрева всего изделия, 

что ведет к повышению качества получаемых плит.  

На завершающей стадии готовые тротуарные плиты поступают на склад готовой продукции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА GEOGEBRA В ИЗУЧЕНИИ УРАВНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 

Хаирова С. 

Баишев университет 

 

В результате изучения курса высшей математики в рамках получения инженерно -технического образования 

будущий специалист должен овладеть основными математическими методами, необходимыми для анализа и 

моделирования устройств, процессов, явлений при поиске оптимальных решений поставленных задач и выбора 

наилучших способов реализации этих решений. В частности, студент специальности «Строительство» должен 

знать методы и уметь решать задачи аналитической геометрии. Одним из основных разделов аналитической 

геометрии являются поверхности второго порядка. К ним относятся:  
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Сфера 
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Однополостный гиперболоид
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Двуполостный гиперболоид 
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Эллиптический параболоид 
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Гиперболический параболоид  
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 Рис. 6 
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Конус второго порядка  
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 Рис. 7 

 

Эллиптический цилиндр 
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Гиперболический цилиндр  
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 Рис. 9 

                                                                                                    

Параболический цилиндр 
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  Рис. 10 

Для большей наглядности и повышения уровня усвоения материала целесообразно во время занятий 

использовать интерактивные динамические компьютерные модели, создаваемые с помощью систем компьютерной 

математики. Одной из самых простых в освоении и при этом обладающей большим инструментарием для работы, 

является динамическая математическая среда GeoGebra. Например, на  рис. 1 показана модель эллипсоида. 

Компьютерные технологии завоевывают все большее доверие. Наиболее ярким представителем компьютерной 

составляющей в преподавании математики является недавно созданная и бурно развивающаяся компьютерная 

среда GeoGebra. В результате компьютерного моделирования многие математические понятия и теоремы 

становятся для обучающихся  «видимыми» и «осязаемыми». Попутно студент учится использованию 

компьютерных технологий не только в обучении, но и при решении исследовательских задач . Решение 

математической задачи в динамической математике проходит три этапа: 

1) геометрическое моделирование условия задачи на дисплее монитора;  

2) решение задачи на дисплее с использованием возможностей анимации;  

3) построение математической модели решения, увиденного на дисплее. 
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Термином «динамическая математика» будем обозначать часть математических исследований, 

неотъемлемой составляющей которых являются чертежи с анимацией, участвующие в решении поставленной 

математической задачи, созданные на экране компьютера в некоторой компьютерной среде. 

Компьютерная среда GeoGebra позволяет визуализировать математику, проводить эксперименты и 

исследования при решении математических задач не только геометрического характера. Особенностью этой среды 

является возможность создания на дисплее чертежей, выполненных циркулем и линейкой, причем если некоторую 

точку чертежа переместить (с помощью мышки) в другое место, то все зависимые элементы чертежа изменяют 

свое положение так, что сохраняется взаимная принадлежность точек и прямых и параллельность прямых. С 

методической точки зрения среда СеоСеЬга позволяет создавать на экране компьютера чертежи, которые можно 

использовать на разных стадиях изучения учебного материала, от чертежей иллюстративного характера (живых 

плакатов) до исследовательских чертежей. Особенно поучительным является сам процесс создания 

соответствующего рисунка.  

Очень эффективно использование среды СеоСеЬга при решении задач с параметрами. При этом сначала 

задачу нужно сформулировать на геометрическом языке. Для отслеживания значений параметра создается 

«ползунок» (отрезок прямой с точкой), позволяющий изменять значения перемещением точки на «ползунке». При 

этом на экране изменяется геометрическая модель задачи. В результате остается только записать приближенные 

значения параметра, при которых чертеж удовлетворяет условию задачи. Затем увиденное решение следует 

обосновать аналитически и получить точный ответ. 

Студент может продолжить работу над задачей и превратить «живой чертеж» к задаче в «живой плакат», 

дополняя чертеж необходимым сервисом. 

Таким образом, применение математической среды GeoGebra позволяет быстро и наглядно 

продемонстрировать все свойства поверхностей второго порядка, что способствует лучшему пониманию данной 

темы студентами.  
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ТЕМІРЛІМАРГАНЕЦ КЕНДЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦТІҢ 

СТАНДАРТТЫ МАРКАСЫН БАЛҚЫТУ  

 

Муканова А.А., Әлдебай Ж.М., Ержанова А.С., Жакан А.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мaргaнeцтiң бoлaтты лeгiрлeу жәнe қышқылсыздaндыру қaбiлeтiмeн қaтaр дeсульфирaция үрдiсiндe 

бeлсeндi қaтысуымeн eрeкшeлiнeтiн мeтaл eкeнi бeлгiлi. Мaргaнeцтiң стaндaртты жәнe кeшeндi фeррoқoрытпaлaры 

бoлaт өндiрiсiндe өзiнe тән мiндeттeрi мeн eрeкшeлiктeрiнe қaрaй бiрнeшe мaркa- лaрғa бөлiнсe дe, бoлaтқa eнeтiн 

мaргaнeцтiң сoңғы қызмeтi бoлaттың бeрiктiлiгi мeн қaттылығынa жaуaп бeру. Фeррoсиликoмaргaнeцтi 

қышқылсыздaндыру қaбiлeтiнe бaйлaнысты қoлдaну бoлaт өндiрiсiндeгi кeң тaрaлғaн фeррoқoрытпa бoлып 

тaбылaды [1 ]. 

Фeррoсиликoмaргaнeцтi бaлқытудың дәстүрлi тeхнoлoгиясы бoйыншa шикiқұрaм мaтeриaлдaры мaқсaтындa 

қoлдaнудa, eлiмiздeгi кeн oрындaрын- дaғы кeндeрдiң көпшiлiгi сәйкeс кeлмeйдi. Сoл сeбeбтeн, eлiмiздeгi мaргaнeц 

фeррoқoрытпaсы өндiрiсiнiң дaмуынa тeжeу бoлып oтыр. Oртaлық Қaзaқстaн aумaғындa тeмiрлiмaргaнeцтiң 

бiрнeшe кeн oрындaры шoғырлaнғaн. Oсы тeмiрлiмaргaнeц кeндeрiнeн мaргaнeц фeррoқoрытпaлaрын aлудa 

нaрықтaғы өтiмдi тaуaр рeтiндe тeк қaнa фeррoсиликoмaргaнeцтi aйтуғa бoлaды. Фeррo - силикoмaргaнeцтi 

тeмiрлiмaргaнeц кeндeрiнeн тiкeлeй aлу мүмкiн бoлмaғaн- дықтaн, oны тeк қoжғa бaйыту aрқылы aлу, тиiмдi әдiс 

дeп шeшiлiп oтыр. 

Дәл oсындaй жұмыстaрды өткeн ғaсырдa Ж.Әбiшeв aтындaғы Химия- мeтaллургия институтының 

ғaлымдaры зeрттeу жұмыстaрымeн бaстaп aйнaлысқaн. Бiрaқ сoл кeздeгi мaргaнeцтiң мoл қoрынa жәнe қaзiргi 
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кeздeгiдeй мaргaнeц фeррoқoрытпaсынa дeгeн сұрaныстың жoқтығынa бaйлaнысты жaсaлғaн жұмыстaры aяқсыз 

қaлдырылып, өндiрiскe eнгiзiлмeгeн. Oсы жoбaдa жaсaлғaн жұмыстaр aлдaғы уaқыттa «Қaрaғaнды кeшeндi 

қoрытпaлaр зaуытындa» өндiрiскe eнгiзу жoспaрлaнып oтыр. 

Уaтқыш aрқылы өткiзiлгeн тeмiрлiмaргaнeц кeнiнiң сканерлеуші элeктрoндық микрoскoп көмeгiмeн aлынғaн 

кeскiн бeйнeлeрi 1 - шi сурeттe көрсeтiлгeн, жәнe спeктрaльды тaлдaулaр жaсaлынды. Бұл сурeттe бeс спeктр 

бoйыншa aумaқтaр aнықтaлғaн жәнe әрбiр спeктрғa тән өзiндiк eрeкшeлiктeрi бaр. Кeскiн бeйнeдe үлгi 1 мм 

өлшeмгe дeйiн үлкeйтiлiп жaсaлынғaн жәнe әрбiр спeктрдiң химиялық құрaмдaры 1 - шi кeстeдe көрсeтiлгeн. 

№1 спeктр үлгiнiң сoл жaғындa oрнaлaсқaн aшық aумaққa түсiрiлгeн. Oсы aумaқтa Mn элeмeнтiнiң мөлшeрi 

бaсқa aумaқтaрмeн сaлыстырғaндa жoғaры, aл крeмнийдiң мөлшeрi кeрiсiншe төмeн. Бaсқa спeктрлaрмeн 

сaлыстырғaндaғы №1 спeктрдiң тaғы бiр eрeкшeлiгi aлюминийдiң мүлдe бoлмaуы. Сәйкeсiншe oттeгi мөлшeрi дe 

төмeн eкeндiгiн көрiп oтырмыз.[1,2 ]. 

 
 

Сурeт 1 – Сканерлеуші элeктрoндық микрoскoп көмeгiмeн aлынғaн тeмiрлiмaргaнeц кeнiнiң сынaмaсы  

 

Кeстe 1 - Тeмiрлiмaргaнeц кeндeрiнiң химиялық құрaмы  
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3,

39 

11
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4,

47 

0
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3,40 

Үлкeн Ктaй 18
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,76 

26

,61 

- - - 0

,04 

1,19 

Жoмaрт 13

,79 

28

,75 

29

,01 

2,

44 

- - 0

,02 

0,48 

Бaтыс Қaмыс 17

,81 

5,

16 

41

,31 

1,

46 

1,

25 

5,

92 

0

,03 

3,45 

 

№2 спeктрдa бaрлық элeмeнттeрдiң мөлшeрлeрi көрсeтiлгeн. бұл спeктр, aлдыңғы спeктр кeн түйiршiгi 

сeкiлдi aшық түстi бoлғaнымeн кeскiнгe қaрaп 

№1 спeктрдaғы кeн түйiршiгiнe қaрғaндa бeрiк eмeстiгiн бaйқaуғa бoлaды. №2 спeктр  eң  үлкeн  aумaқты 

спeктр бoлып тaбылaды. Сoнымeн қaтaр, мaргaнeц мөлшeрi aлдыңғы спeктрдaн дa жoғaры eкeндiгiн көрсeтiп oтыр. 

Aлдыңғы спeктрдaн тaғы бiр eрeкшeлiгi бұл спeктрдiң мaгний, нaтрий сияқты кiрiңдi элeмeнттeр мөлшeрiнiң 

төмeн бoлуы. №2 спектр бaсқa спeктрлaрмeн сaлыс- тырғaндa қaжeттi элeмeнт мөлшeрi жoғaры бoлуымeн 

eрeкшeлeндi. 
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Сурeттiң oртaсындa № 3 спeктр aшық түстi кeн түйiршiгiнe oрнaтылғaн. Oсы спeктрдың көрсeткiштeрi 

мaргaнeцтiң мөлшeрi aлдыңғы спeктрлaрдaғы көрсeткiштeрмeн сaлыстaрғaндa, бiршaмa төмeн eкeнi aнықтaлып, 

кeстeдe көрсeтiлгeн. Aл, крeмнийдiң үлeсi кeрiсiншe бұл спeктрдa жoғaры eкeндiгiн көрсeтiп oтыр. Жaлғыз 

крeмний eмeс, нaтрийдiң дe жoғaры үлeсiң бaйқaуғa бoлaды. Дeмeк, oсы  кeн түйiршiгi кiрiңдi қoспaлaрмeн 

лaстaнғaның нeмeсe құрaмындa бoс жыныстaр бaр eкeнiң aйғaғы. Жәнe aлдыңғы спeктр түйiршiк - тeрi мeн 

сaлыстырғaндa дa қoюлaу түстi түйiршiк көрсeтiлгeн (1.1 - сурeт). Oсығaн қaрaп aшық түстi aумaқтaрдың, яғни 

aшық түстi кeн түйiршiктeрi aтoмдaры жoғaры элeмeнттeрдi көрсeтiп oтыр. Үлгiдeгi бiзгe бeлгiлi жoғaры aтoмдaрғa 

иe элeмeнттeр, oлaр: тeмiр мeн мaргaнeц [2]. 

Кeлeсi №4,5 спeктрлaр aлдыңғы спeктрлaрдың көрсeткiштeрiнeн мүлдe бaсқaшa көрсeткiштeрдi көрсeтiп 

oтыр. Бұл спeктрлaрдың түйiршiктeрi 4 - шi сурeттe көрiнiп тұрғaндaй күлгiң түскe иe. Oсындaй күлгiң түстi 

түйiршiктeргe aлынғaн үлгiнiң жaрты үлeсi тиeсiлi. Бұндaй спeктрлaрдa крeмнeзeм мөлшeрi жoғaры бoлып шықты, 

дeмeк, кeн үлeсiндe крeмнeзeмнiң мөлшeрi жoғaры, бұл бiздiң жұмыстың бaрысындa жaқсы көрсeткiштeргe жeтугe 

қиындық туғызa- ды. Eкi спeктрдiң кeстeдeгi көрсeткiштeрi бiрдeй, тeк №4 спeктрдa тeмiрдiң үлeсi сәл жoғaры 

eкeнiң aңғaртты. Бiрaқ, сoңғы eкi спeктрдiң eкeуiндe дe мaргaнeцтiң үлeсi aнықтaлғaн жoқ . 
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Жакупов Адил Бекзатович 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

Зерттеу нысаны.  Зерттеу жұмыстарымызда бекітпе сапасына әсер ететін факторларды ескере отырып, 

бүрікпебетон бекітпесінің қосынды құрамына жаңа үдетпе – қоспаны қолдануды ұсынып отырмыз. Яғни, шартты 

түрде алғанда бетонды жылдамқатыруға арналған үдеткіш қоспалардың әрбірінің өзінің қолданылу аймағы бар. 

Бұл ретте аса назар аударатын мәселе қоспаларды бетон құрамына қосқандаоның бағасының қымбаттауы негізгі 

кері факторлардың бірі болып табылады. Яғни, бүрікпебетонды орнату жұмыстарында да үдеткіш қоспаларды қосу 

материалдар шығындарын жоғарылатуы мүмкін. Осы себепті біз зерттеп қабылдаған бүрікпе құрамына  қосылатын 

КРДф-2 үдеткіш қоспасының тиімді болатын мөлшерін анықтап қабылдау үшін зертханалық жағдайларда 

тәжірибелік зерттеулер жүргізілді. 

Зерттеу барысында екікомпонетті (Ц:Қ=1:3; С/Ц = 0,3 - 0,45) қоспа құрамы алынды және оның құрамында 

КРДф-2 үдеткіш қоспасы цемент массасынан 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 10%, 12%, 15%   мөлшерінде қабылданып, 

бетон үлгілері алынды. Үлгі сынақтары өлшемдері 10*10*10 см  қабырғалы формада дайындалып орындалды. 

Сонымен қатар, шартты жағдайда үлгі түрінде есептегенде бетондағы цементтің мөлшері Ц=300-360 кг/м
3
 

шамасын құрады. Бетон үлгілерінің тәуліктік өсімдері бойынша, сығылуға беріктігі тексерілді және оған қосымша 

этанолды Кашкаровбалғасы қолданылды. Зерттеулер неәтижесінде 1- кестеде және 1- сурет графигінде келтірілді. 

 

1-кесте 

КРДф-2 үдеткіш қоспасының тиімді болатын мөлшерін зерттеу нәтижелері 

 

Сынақ 

нөмірлері 

Бүрікпедегі КРДф-2 үдеткіш 

қоспасының мөлшері,% 

Бетон үлгілерінің тәуліктер өсіміндегі 

сығылуға беріктік шегі, МПа 

1 3 7 28 

1 2 3,1 10,3 31,6 47,1 

2 3 3,6 12,9 45,6 54,2 

3 4 3,7 13,0 46,1 62,0 

4 5 3,8 13,3

2 

46,3 62,3 

5 7 3,9 13,4

6 

46,8 62,5 

6 10 4,1 13,9 47,0 62,9 

7 12 4,73 14,1 47,9 63,4 
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8 15 5,1 14,8 48,2 67,3 

 

Бүрікпебетон құрамына қосылатын КРДф-2 үдеткіш қоспасының тиімді болатын мөлшерін анықтау үшін 

жүргізілген зерттеу нәтижелеріне келетін болсақ 1-8 аралығындағы зерттеу сынақтарының нәтижелерін 

салыстырғанда қоспа қосылған бетон беріктігінің тез өсетіндігін көреміз. Мысалы: 1 – тәуліктен кейінгі 1-ші сынақ 

пен 5-ші сынақтың беріктік нәтижелерін салыстырғанда бетонның беріктігі сәйкесінше 3,1 МПа және 3,9 МПа 

аралығында болды, яғни 2% қоспа қосылған бетон беріктігінен  (1сынақ) 7%қоспа қосылған бетон беріктігі (5 

сынақ) 1,3 есе яғни, 20 %-ға жоғары. Ал, 28 тәуліктен кейін 1-ші сынақ пен 5-ші сынақтардың беріктік нәтижелерін 

салыстырғанда да бетонның беріктігі 1,3 есе (20%) жоғары екендігін көреміз. Сонымен қатар, 3-ші сынақ пен 8-ші 

сынақтардың 28 тәуліктен кейінгі беріктік көрсеткіштерін салыстырғанда 4% қоспа қосылған бетон беріктігінен 

(3сынақ), 15% қсопа қосылған бетон беріктігі (8-сынақ) 1,08 есе яғни 8%-ға ғана жоғары (1-кесте және 1-сурет). 

Осыдан байқағанымыздай бүрікпебетон құрамына үдеткіш қоспаның мөлшерін жоғары қосқанда да бетонның 

беріктігі аса жоғарыламайтындығы анықталды. Яғни, бүрікпебетон құрамына үдеткіш – қоспаның мөлшерін өте 

ұлғайта берудің де тиімділігіжоқ екендігін көруге болады. 

 

 

 

 
1-сурет Құрамы екікомпонетті бүрікпебетонға КРДф -2 үдеткіш қоспасын 2%-дан 15% аралығында 

қосқандағы бекітпе беріктігінің тәуліктер бойына өсуінің көрсеткіштері 

1-бүрікпедегі КРДф-2 үдеткіш қоспасының мөлшері - 2% қосылғанда; 2-3%; 3-4%; 4-5%; 5-7%; 6-10%; 7-

12%;8-15% болғанда; 

 

Осындай жолдармен барлық сынақтардың беріктік көрсеткіштеріне салыстырмалы талдаулар жүргізілді 

және экономикалық тұрғыдан салыстырылып зерттелді. Зерттеу нәтижесінде бүрікпебетон құрамына КРДф -2 

үдеткіш-қоспасын цемент массасынан 4% етіп қосудың  (3сынақ) тиімді болатындығы анықталды.  

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде жерасты ғимараттары салынатын таужыныстары 

сілемдерінің нақтылы тау-кен геологиялық шарттарына қарай, жерасты ғимараттарын бүрікпебетонмен бекітуге 

қолдануға тиімді болатын жаңа бүрікпебетон құрамы жасалды. Ол цемент,құм (3мм-ге дейінгі), КРДф-2 үдеткіш – 

қоспасы (цемент массасынан 4%) және судың өзара арақатынастарынан тұрады, Ц:Қ:Кф:С=1:3:0,04:0,35.  

Жерасты ғимараттарын бетондау әдісімен бекітпелеудің технологиялық өзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты бекітпенің жүккөтергіштік қасиеттері мен оның сапасы бетон құрамындағы цементтің маркасына 

және мөлшеріне, құрғақ толтырма материалдарының физика-механикалық қасиеттеріне, түрлеріне және олардың 

өлшемдеріне, су мен цементтің, толтырмалардың өзара массалық ара қатынастарына, сонымен қатар, бүрікпе 

құрамына қосылатын үдеткіш қоспалардың қосылатын мөлшеріне де тікелей байланысты болатындығы 

анықталды. 

 

Әдебиеттер  

1. Матаев А.Қ. «Хромтау кенорны кеніштерінің шарттары бойынша жерасты қазбаларын бекіту технологияларын 

жетілдіру» Диссертация, Алматы, ҚазҰТУ 2015жыл, Б.69  

2. Алменов Т.М. «Жерасты ғимараттары құрылысының арнайы әдістері» Оқу құралы, Алматы, ҚазҰТУ, 2012ж. Б. 

163. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ РАФИНИРОВАННЫХ МАРОК 

ФЕРРОМАРГАНЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКООСНОВНЫХ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

 

Сайлауов М.А., Жиенгали О.И., Уалиев М.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

Выплавка рафинированных марок ферромарганца производится с использованием богатого марганцевого 

шлака, обесфосфоренного марганцевого концентрата, ферросиликомарганца марки СМн 17 и в качестве флюса 

используется известь [1, с.466-467]. 

Актуальной проблемой, решение которой позволяет в значительной степени повысить эффективность 

производства сплава, является повышение извлечения марганца в металле и снижение расхода электроэнергии. 

Одной из особенностей силикотермического процесса является повышенное содержание кремния в металле (Si 5-

7%), что требует дополнительного  рафинирования металла, путем продувки кислорода в конце процесса. 

Рафинирование сплава продувкой его воздухом приводит к дополнительному окислению ранее восстановленного 

марганца и тем самым снижая содержание марганца в металле. Решению этой проблемой является использования 

высокоосновных марганцевых руд в производстве рафинированного ферромарганца.  

Соотношение основных и кислых оксидов в исходном марганецсодержащим сырье определяет шлаковый 

режим процесса и в значительной степени физико -химические условия получения рафинированного 

ферромарганца. Первичные шлаки рафинированного ферромарганца, формирующиеся на базе передельного 

богатого марганцевого шлака от выплавки высокоуглеродистого ферромарганца в пересчете на тройную систему 

CaO-MnO-SiO2 содержат 45-55% MnO, 30-40% SiO2 и 5-15% СаО. Их плавление происходит в интервале 

температур 1230-1300˚С. В то же время при использовании высокоосновных марганцевых руд первичные шлаки в 

пересчете на тройную систему содержат 50-65% MnO, 10-20% SiO2 и 20-25% СаО и отличаются более высокой 

температурой плавления, составляющей 1350-1500 ˚С [2, с.42-43]. Независимо от качества исходного марганцевого 

сырья состав конечного шлака выплавки рафинированного ферромарганца является практически одинаковым при 

его основности (CaO+MgO)/SiO2 в пределах 1,4-1,65. Формирование конечного шлака заданной основности 

обеспечивается присадкой извести, количество которой определяется также содержанием кремнезёма в 

марганецсодержащем сырье. Но присадка большого количества извести вызывает дополнительные затраты 

электроэнергии и влияет на длительность процесса в целом из-за низкой скорости её ассимиляции. 

Применение высокоосновных марганцевых руд содержащих 38-40 % Mn, 8-10 % SiO2 и 15-20% суммы СаО 

и MgO  позволит сократить время или полностью исключить продувку металлической ванны воздухом, сократить 

количество присажиаемой в печь извести на 20-30% и, как следствие, снизить расход электроэнергии на 10-15%. 

 

Использованные источники: 

1. Гасик М.И. – М.:Металлургия – 1992.  
2. Букетов Е.А., Габдуллин Т.Г., Такенов Т.Д. Металлургическая переработка марганцевых руд 
Центрального Казахстана. Алма-Ата, «Наука» КазССР,1979.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ 

АСЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАР  

 

Абдильданова Мадина, 1-курс магистранты 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ., 

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында іске асырылатын мемлекеттік бағдарламалар өте алуан түрлі. 

Олар мақсатты қондырғылармен, орындау тетіктерімен, өңдеу тереңдігімен ерекшеленеді. 

Олар көбінесе формальды сипатқа ие және негізінен "бюджет қаражатын лақтыруға"бағытталған. Ал 

бөлінетін қаражаттың негізі осы бағдарламалардың табыстылығының басты көрсеткіші болып саналады [1]. 

2018 жылы Қазақстанда 218 мемлекеттік және салалық бағдарламаны бағалау басталды. Іске асыру 

тиімділігін бағалау бағдарламалар әкімшілерінің есептерін, ҚР Есеп комитетінің тексеру материалдарын, ҚР 

министрліктері кеңсесінің ақпаратын, игілік алушыларға сауалнама жүргізу нәтижелерін және облыстар мен 

өңірлер бөлінісінде экономика салалары бойынша статистикалық деректерді пайдалана отырып жүргізілді. 

Қойылған міндеттерге және шектеулі уақыт ресурсына байланысты, ең алдымен мемлекеттік және салалық 

бағдарламаларды іске асыру кезінде мемлекеттік ресурстарды пайдаланудың үнемділігін, өнімділігін және 

нәтижелілігін бағалауға бағытталған бағдарламаны бағалау әдістемесі әзірленді. Әдістемені әзірлеу кезінде 

Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, Еуропалық Қайта Құру және даму банкі, халықаралық бағалау қауымдастығы, 

Еуропалық бағалаушылар қауымдастығы және т. б. сияқты даму институттарын бағалау саласындағы жетекші 

елдердің үздік тәжірибелерінің материалдары пайдаланылды. 
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Өткізілген бағалау қорытындысы бойынша бағдарламаны іске асыру тиімділігінің орташа балы бес балдық 

шкала бойынша 3,3 құрады. 28 Бағдарлама орта деңгейден төмен іске асыру тиімділігіне ие. Осыған байланысты 

қалыптасқан жағдайдың негізгі факторлары мен себептерін егжей-тегжейлі қарау қызықты болып табылады. 

Жүргізілген талдау бағдарламаны сапасыз іске асырудың мынадай негізгі факторлары мен себептерін 

анықтауға мүмкіндік берді. 

1 - ші фактор - бағдарламаны сапасыз әзірлеу 

Себептері: 

- бағдарламаны әзірлеушілердің әзірлеу тәжірибесінің және біліктілігінің 
жеткіліксіздігі; 

- бағдарлама жобасын ашық талқылаудың болмауы-бағдарламаларды әзірлеу 
процесінің транспаренттілігі; 

- бағдарлама жобасын әзірлеудің қысқа мерзімдері; 
- мемлекеттік бағдарламаның жобасы, ең алдымен, елдің, халықтың 

проблемаларын шешу емес, өзінің ағымдағы қызметін қаржыландыруды алудың құралы 
ретінде көрінеді; 

- жекелеген бағдарламалардың елдің дамуындағы салалық аумақтық даму 
бағдарламаларымен және стратегиялық қондырғылармен байланысы жоқ; 

- әзірлеу сатысында бағдарлама жобасына тәуелсіз сараптаманың болмауы; 
- бюджеттік бағдарламаларды дайындау мен бекітудің әдістемелік және рәсімдік 

жүйесіздігі; 
- қолданыстағы нормативтік құқықтық базаның кемшіліктері. Қолданыстағы 

заңнамада оларды әзірлеу сатысында бағдарламалардың тиімділігін бағалау әдіснамасы 
мәселесі жеткілікті нақтыланбаған. 

2-ші фактор - бағдарлама бойынша шығындарды негізсіз жоспарлау. 

Себебі: 

- бағдарламаны іске асырудың тиісті саласының жай-күйі мен даму үрдістерін 
зерттеу мен талдауды сапасыз жүргізу. 

3 — ші фактор - бағдарламаны сапасыз іске асыру. 

Себептері: 

- бағдарламаны тиімді іске асыру үшін нормативтік базаны әзірлеудің 
жеткіліксіздігі; 

- мемлекеттік және салалық бағдарламаларды іске асыру процесіне қойылатын 
нормативтік талаптарды орындамау; 

- бағдарламалардың көпшілігінде жекелеген іс-шараларды іске асыру бойынша да, 
бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткізу бойынша да сандық және сапалық көрсеткіштер 
(индикаторлар) қойылмайды, бұл бағдарламаны іске асыру барысын бағалауды жүргізуге 
мүмкіндік бермейді; 

- жекелеген бағдарламаларда іс-шаралар бағдарламаның мақсатына қол жеткізуге 
ықпал етпейді; 

- бағдарламаны іске асыру мониторингінің және аралық нәтижелерді ашық 
жарықтандырудың болмауы, бұл өткізілетін іс-шаралардың тиімділігін талдауды жүзеге 
асыруға мүмкіндік бермейді; 

- бағдарламаның іс-шараларын орындау үшін республикалық бюджеттен бөлінген 
қаражаттың уақтылы түспеуі, бұл оны іске асыру мерзімдерінің өзгеруіне алып келеді және 
оның тиімділігін төмендетеді; 

- қызмет көрсету стандартының болмауына байланысты тұтынушы деңгейінен 
төмен бағдарлама бойынша өткізілетін іс-шаралар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы; 

- нақты нәтижелерге қол жеткізуге емес, орта және төменгі буындардың 
мемлекеттік органдарын (оның ішінде аумақтық басқару органдарын) бюджет қаражатын 
игеруге бағдарлау; 

- бюджет қаражатының нақты және бюджеттік өтінімдерде сұратылған бюджеттік 
қызметтер құнының сәйкес келмеуі нәтижесінде тиімсіз жұмсалуы. Бағдарламаны іске асыру 
тиімділігін сапалы бақылаудың болмауы; 

- мемлекеттік органдардың функцияларын қайталау. Бір салалық міндетті (немесе 
нақты аумақ) шешуде әртүрлі мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестірудің жеткіліксіздігі; 
министрліктер арасындағы міндеттерді айқын бөлудің болмауы, уақыт, ресурстық және 
кадрлық қамтамасыз ету бойынша барлық жұмыстарды нақты жоспарлаудың болмауы. 
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Мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың іс-шаралар жоспарларын зерделеу мынадай 

қорытындылар жасауға мүмкіндік береді: 

а) кейбір бағдарламаларда қаржы қаражатының жиынтық сомасы көрсетілген, жекелеген іс-шаралар 

бойынша қаржы қаражатын бөлуді шектейді, бұл бағдарламаны іске асырудың қаржылық тетігінің жойылуына 

алып келеді және тиісінше, қосымша оның мақсаттарына қол жеткізу кезінде қиындық туғызады.  

б) жекелеген мемлекеттік бағдарламалар декларациялық сипатқа ие, көптеген іс-шаралар бойынша көптеген 

бағдарламаларда қаржыландыру көзделмеген, бірақ ол өтпейінше. Бұдан басқа, бағдарламаларды талдау 

барысында бағдарламалардың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу тетігі мен тәртібі жеткіліксіз ашылғаны 

анықталды, көптеген іс-шаралар олардың мазмұнын ашпай-ақ мәлімделді, нақты іс-әрекеттерді орындау 

көрсеткіштері мен өлшемдері жоқ, осыған байланысты бағдарламаларды тиімді іске асыру қиын.  

4-ші фактор - ведомствоаралық кедергілер. 

Себептері: 

- іс-шараларды іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар бөлімшелерінің 
функцияларын айқындамаудың болмауы; 

- бағдарламаны іске асыру кезеңдерінде іс-шараларға жауапты мемлекеттік 
органдар арасында үйлестірудің тиісті деңгейінің болмауы, бұл оны іске асыру мерзімдерінің 
бұзылуына әкеп соғады. 

5 — фактор-келісімшарттарды сапасыз, уақтылы қамтамасыз ету. 

Себептері: 

- бағдарламалар әкімшілерімен қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша 
тендердің уақтылы өткізілмеуі немесе болмауы іс-шараларды және жалпы бағдарламаны іске 
асыру мерзімдерінің сақталмауына әкеледі; 

- жеткізушілердің/мердігерлердің жауапсыз қатынасына байланысты Мемлекеттік 
сатып алу бойынша қызметтерді сапасыз жеткізу. Бұл себеп "мемлекеттік сатып алу туралы" 
Қазақстан Республикасының Заңынан туындайды, ол сапа талаптарымен әрдайым қамтамасыз 
етілмейтін ең төменгі баға негізінде өнім берушіні таңдауды алдын ала анықтайды.  

6-фактор-мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың тиімсіз, нәтижесіз тәсілдерін, әдістері мен 

технологияларын пайдалану[2]. 

Себебі: 

-бағдарламаны іске асыру және Бағдарламаның келесі әсерін бағалау қорытындылары бойынша тәуелсіз 

бағалау практикасының болмауы, бұл Қазақстанның нақты өңірлік, салалық және басқа да жағдайларында өсудің, 

әдістер мен технологиялардың тиімділігі туралы қорытынды жасауға және оларды кейінгі (жоспарланған) 

мемлекеттік және салалық бағдарламаларда пайдалануды болдырмауға мүмкіндік бермейді. 

Аталған бекітулер жеткіліксіз ұтымды менеджменттің белгілері болып табылады және тұтынушыға және 

коммерциялық нәтижеге бағдарланған экономикалық жағдайларда жол берілмейді. Қолданыстағы тәсілдерді 

сақтай отырып, мемлекеттік қаражатты жұмсаудың тиімділігі төмен деңгейде қалады, бұл елдің экономикалық 

және әлеуметтік дамуына одан әрі кедергі болатын болады. 

Жүргізілген зерттеу және мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды іске асыруға теріс әсер ететін 

факторлар мен себептерді талдау негізінде, олардың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыру мақсатында бірқатар 

ұсынымдарды ескеру қажет емес: 

1. Іске асырылатын бағдарламаларды үйлестірудің ұйымдық тетігін әзірлеу және оны тиісті мемлекеттік 

орган-Бағдарлама әкімшісіне функция ретінде бекіту. 

2. Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды іске асыру кезінде іске асырудың баламалы 

тәсілдері мен технологияларын, функционалдық және кезеңдік мониторинг пен бағалауды қарау арқылы іске 

асыру сатысында жобаларды басқару қағидаттарын пайдалану. 

3. "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңына бөлінген бюджет шеңберінде баға көрсеткіштерімен тең 

техникалық, сапалық, экологиялық және басқа да өлшемдерді қамтитын өнім беруші қызметтерінің рейтингтік 

бағасын енгізу мүмкіндігін қарастыру. 

4.  Әлемдік тәжірибені ескере отырып, мемлекеттік қызметтер стандарттарын әзірлеуді қамтамасыз ету. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары бағдарлама бойынша өткізілетін іс-шаралардың көрсетілетін 

қызметтерін салыстыру үшін өлшем болып табылады және мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың тиімділігін 

бағалауға негіз болып табылады[3]. 

Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі өсуінің және орнықты дамуды қамтамасыз етудің қажетті шарттары 

мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру, ресурстарды жоспарлаудан нәтижелерді жоспарлауға көшу . Осыған 

байланысты бағдарламалық - мақсатты жоспарлауға қалыптасқан тәсілдерді сапалы тұлға ерекше өзектілікке ие 

болады, елдің жоғары кокурентке қабілеттілігіне қол жеткізуге арналған бағдарламалық құжаттарды орентациялау, 

оларды іске асырудың тиімділігін жалпы арттыру. Көрсетілген бағыттар өз мақсаттарына қол жеткізу үшін 

бағдарламалық - бағдарлы-мақсатты жоспарлау әзірлеу, іске асыру және бағалау бойынша бірыңғай тәсілдер 

шеңберінде интеграциялануы және жүйеленуі тиіс. 

 

Әдебиеттер: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИСАКОВСКОГО ГРАВИТАЦИОННО - МАГНИТНОГО 

КОНЦЕНТРАТА (ЛГМК) И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Тулегенов С.К. 

Карагандинский Индустриальный Государственный Университет 

 

Лисаковское бурожелезняковое фосфористое железорудное сырье по запасам занимает более половины 

железорудных месторождений Казахстана. Однако его добыча и металлургическая переработка ограничены 

структурой и химическим составом рудной массы.  

В ЛГМК оксиды металлов, фосфора и гидратная влага образовывали так называемый минерал вивианит 

Fe3(PO4)2 · nH2О, которым при нагреве до уровня 500
0
 разлагается с выделением гидратной влаги и 

преобразованием вивианата в фосфат железа - Fe3(PO4)2. Дополнительными экспериментальными исследованиями 

установлено, что фосфат железа тоже разлагается при нагреве до 900
0
С 

 

Fe3(PO4)2
     

 
    3 FeО + Р2О5     (1) 

 

Отсюда просвечивается возможность селективного восстановления фосфора. Однако механизм организации 

процесса остается еще недостаточно изученным. 

В условиях традиционной технологии ЛГМК используют для производства агломерата.  

Агломераты, производимые из ЛГМК перерабатывались в доменных печах, в которых производился чугун с 

содержанием фосфора до 1,30 %. Для того, чтобы переплавлять такой чугун в кислородных конвертерах с 

выпуском стали с содержанием фосфора [P]=0,03 и ниже (согласно техническим условиям качества стали), 

потребовалась организация двухшлакового процесса. Двухшлаковый процесс в данном случае привел к таким 

негативным последствиям как: 

1) почти двукратное снижение производительности; 
2) двукратное увеличение выхода шлака; 
3) увеличение материальных и энергетических затрат; 
4) повышение себестоимости стали. 
Поскольку металлургический комбинат в то время работал под эгидой министерства черной металлургии 

СССР, эти негативные последствия компенсировались, во -первых, положительными показателями других крупных 

металлургических комбинатов; во-вторых, внутренней потребностью листовой стали и жести на 

машиностроительных заводах ВАЗ и Камаз. 

Но после распада СССР эти внутренние рынки также закрылись и металл, производимый из ЛГМК, стал 

невостребованным. Далее комбинат перешел в руки иностранных фирм, ныне АО «АрселорМиттал Темиртау», и 

использование ЛГМК в таком масштабе как раньше прекратилось. В настоящее время ЛГМК используют только в 

качестве добавок к шихте в пределах до 10%, благодаря его низкой себестоимости. Что касается экспорта, то ни 

одна зарубежная компания не проявляет интерес к импорту ЛГМК из-за высокого содержания в нем фосфора. 

Проблема фосфора была с самого начала разработки месторождения и в течении многих десятилетий так и 

остается нерешенной. За такой длительный период времени были попытки ученых и специалистов, направленные 

на снижение содержания фосфора в концентрате и разработку технологии получения кондиционного металла из 

фосфорсодержащих руд [1-5].  

Были проведены многочисленные научные исследования и научно -технические разработки, включая такие 

крупные научно-исследовательские институты,  как «Уралмеханобр»; ХМИ АО «КИМС». Результаты 

исследований и разработок технологии показали возможность снижения концентрации фосфора в ЛГМК от 0,60-

0,70 % до 0,25%.  

Восстановление фосфора из фосфата железа происходит при использовании газовых восстановителей по 

реакциям   

2Fe3(PO4)2+16H2 = 3FeP+P+16H2O(г)                      (2) 

2Fe3(PO4)2+16СО = 3Fe2P+P+16СО2               (3) 
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16СО2+16С = 32СО                                         (4) 

2Fe3(PO4)2+16С = 3Fe2P+P+16СO                   (5) 

 

которые также сопровождаются большим поглощением тепла, чем при восстановлении фосфора из 

свободного пентаоксида фосфора. 

Пирометаллургическая обработка ЛГМК является новым направлением и позволяет преобразовывать 

крупные минеральные комплексы, а также открывает возможность их диссоциации в свободные оксиды металлов 

и их селективного восстановления.  

Проблема подготовки и металлургической переработкил ЛГМК заключается не только в его фосфористости, 

но и в структурных минералообразованиях – фосфатов. С другой стороны это открывает возможность 

преобразования состава и структуры минералов. Фосфаты аналогично карбонатом имеют определенные 

температуры разложения. Сравнение их химической прочности можно иллюстрировать следующими реакциями.  

   (   
 
 

            
→                                               (6) 

   (   
 
 

             
→                                                             (7) 

     

            
→                                                                    (8) 

     

            
→                                                  (9) 

 

Как видно, карбонаты и фосфаты состоят из соединений оксидов, а не отдельных элементов. Поэтому при 

разложении образуются оксиды FeO и СаО в твердой фазе и оксиды P2O5 и СО2, которые выделяются в газовой 

фазе. 

Различие химической прочности фосфатов железа и кальция показывает, что твердофазный оксид кальция – 

СаО имеет более высокую активность, чем FeO к пентаоксиду фосфора – P2O5.  Из такового анализа 

массообменного процесса с использованием оксидов более высокой активности к пентаоксиду фосфора вытекает 

возможность преобразования фосфатов 

Fe3(PO4)2+3СаО = 3FeO+Са3(РО4)2                             (10) 

Fe3(PO4)2+3MgО = 3FeO+Mg3(РО4)2                            (11) 

подбирая соответствующий температурный режим. 

Из анализа результатов ранее проведенных экспериментальных исследований следует, что при агломерации 

ЛГМК, действительно реализуются реакции (10) и (11), поскольку агломерационный процесс протекает при 

температуре 1400-1450°С и сопровождается спеканием твердых частиц в кусковый материал. Поэтому 

образованные высокопрочное соединение фосфора не может быть выделено из состава спеченного материала. По 

традиционной технологии офлюсованный агломерат поступает далее в доменную печь, где происходит 

восстановительная плавка. Расплавленный материал проходит через коксовую насадку при высокой температуре 

1500°С. При такой высокой температуре в контакте с твердым углеродом кокса фосфор неизбежно восстановится, 

и из такого высокопрочного соединения как фосфат кальция. 

 

Са3(PO4)2+5С = 3СаO+Р2+5СО                             (12) 

и переходит в раствор расплава чугуна 

4[Fe]+P2=2Fe2P                                                       (13) 

 

Разрабатываемая технология относительно ЛГМК включает возможность селективного обесфосфоривания с 

одной стороны и ограничение восстановления фосфора переводом его в высокопрочные соединения – с другой 

стороны. С учетом этих возможностей подготовлен лабораторный комплекс, который позволяет обрабатывать 

железорудный концентрат, в том числе и ЛГМК, а также дисперсные металлосодержащие отходы в шахтной печи, 

работающей в рециркуляционном режиме, который представлен на рис.1.  

 

Рисунок 1 - Способ термообработки коцентрата в рециркуляционном слое и устройство для его 

осуществления. 
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1- приемная воронка; 2- кольцевой гаозоотвод; 3- шахта; 4- заплечики; 5- сопла для вдувания газового 

потока; 6- шибер; 7- клапан; 8- камера накопления продукта; 9- пылеуловитель; 10- лоток для выпуска пыли 

Устройство агрегата позволяет организовывать планируемый технологический процесс по следующей 

схеме. 
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КОНВЕРТЕР ҚОЖДАРЫНАН ТЕМІРДІ АЛУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Шарипов Е.Х., Мусин Д.К., Ахылбеков Ж.З. 

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті 

 

Минералдық шикізатты өндіру мен өңдеудің барлық сатыларында  ұтымды пайдалану аса маңызды 

экономикалық және экологиялық міндеттердің бірі болып табылады. Тиімділігі жоғары ресурс үнемдеу 

технологияларын әзірлеу негізгі және ілеспе элементтерді экономикалық тұрғыдан толықтай бөліп алуды ғана 

емес, сондай-ақ техногендік шикізатты өңдеу мен пайдалануды көздейді. 

Қазіргі уақытта әлемдік болат өндірісі 1,5 млрд. тоннадан асады [1]. Әдетте пайда болатын қождың мөлшері 

металл массасының 10-15% құрайтындықтан [2, 3], соңғы кездері жыл сайын болат балқыту қождарының шығуы 

150 млн. тоннаны құрайды. Болат балқыту қождарының көп бөлігі үйінділерге және көмуге жіберіледі [4]. 

Қождарды кәдеге жарату негізінен аса қиын емес. Алдымен қождардың құрамындағы металл (қожданудың әртүрлі 

дәрежесі) бөлініп алынады. Соңынан металы бөлініп алынғаннан қалған қалдықтарды қайта өңдеу арқылы 

қиыршық тас алынады. Құрамында темірі бар өнімдер мен қорытпаларды алу мақсатында болат балқыту 

қождарының ең аз бөлігі өндірісте қайта қолданылады, яғни қайта өңделеді [5]. 

Қождар - қара металл өндірісінің негізгі жанама өнімі. Олардың үлесі шойын мен болат өндірісінде түзілетін 

барлық қалдықтардың 70-85% жуығын құрайды. Қождардың құрамында 22-24% дейін темір бар, оның ішінде 11-

15% дейін түйіршіктеме түрінде болады [6]. Конвертерлік қождарды қайта өңдеу қалдықсыз технологияның 

міндетті үрдісі болып табылады, өйткені жиналып қалған ескі үйінділерді қайта өңдеуге және жаңа үйінділердің 

пайда болмауына әкеледі. Сонымен қатар, қож үйінділері жағдайында болмай қоймайтын шаңның түзілуіне және 

су мен ауа бассейндерінің ластануына тікелей байланысты ауыл шаруашылығы алқаптарын игерілуден шығаруды 

жоюға мүмкіндік береді. 

Конвертерлік қождарды кәдеге жаратудың негізгі жолдары олардан металды бөліп алып, оны агломерация 

және домна өндірістерінде пайдалану [7]. Сонымен бірге пайдалы қазбаларды жер астында игеру кезінде және 

өнеркәсіптің басқа да салаларында игерілген кеңістікті қалау үшін құрылыста қождардың темірсіз бөлігін 

пайдаланудың болашағы жоғары болып табылады. 

Қождарды өңдеу үрдісінде шешілетін маңызды мәселе - темірді толықтай бөліп алу. 

Металлургиялық тәжірибеде қолданылатын болат балқыту қождарын жою және кәдеге жарату әдістері 

технологиялық операциялардың күрделі, көп сатылы және қымбат тұратын циклі болып табылады. Бүгінгі таңда 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ - да болат өндірісі болаттың 1 тоннасына 300-320 кг мөлшерінде қождың пайда 

болуымен қатар жүреді және 33 млн. тоннадан астам болат балқыту қождары жинақталған. Үйіндіде жиналатын 

конвертерлік қождың көлемі жыл сайын 800 мың тоннаға ұлғаяды [8]. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ Қазақстан 

Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

мақсатында болат өндірісінің көлемін ұлғайтуды жоспарлауда. Бұл дегеніміз үйіндіде жиналатын конвертерлік 

қож көлемінің де артатынын көрсетеді. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ конвертерлік қожының құрамы алдыңғы қатарлы шетелдік болат балқыту 

зауыттарының қожының құрамына ұқсас. Қазіргі уақытта «АрселорМиттал Теміртау» АҚ - да конвертер қожының 

құрамында фосфордың жоғары болуына және технологияның болмауына байланысты қайта өңдеу жүзеге 
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асырылмайды. Болат балқыту өндірісіндегі қождардың рөлі металдың беткі қабатын тотығудан қорғау, жылуды 

оқшаулау және болатты күкірт, фосфор сияқты зиянды қоспалардан тазартудан тұрады [9]. Балқыту үрдісі кезінде 

металдың белгілі бір мөлшері (түйіршіктеме) қожда қалып қояды, бұл жарамды металдың жалпы шығуын 

төмендетеді және қожды одан әрі өңдеуді қиындатады. 

Конвертер қождарының 90-98% кремний тотығы ЅіО2 (12-15%), кальций тотығы СаО (35-45%), алюминий 

тотығы Аl2О3 (5-7%), темір тотықтары FeО + Fe2О3 (15-20%) және магний тотығы MgO (6-9%) құрайды. Сонымен 

қатар, конвертерлік қож металдық темірден (шамамен 5%), сондай-ақ, мыңдық үлестен ондық үлеске дейінгі 

пайызда көптеген микроқоспалардан тұрады. 

Соңғы кездері шығу тегі әртүрлі металлургиялық кешеннің техногендік қалдықтарынан темірді бөліп алу 

кезінде заттардың әртүрлі магниттік қабілетіне негізделген магниттік сепарация әдісі қолданылады. Үлкен жұмыс 

көлемінде жоғары кернеулі магнит өрістерін тудыруға қабілетті электромагниттік магнитті сепараторлар ең тиімді 

болып табылады. Конвертер қождары күрделі заттық құраммен сипатталады және темір оларда күшті магнитті 

формалар түрінде (металдық темір ферромагнетигі, магнетит Fe3О4 және маггемит γ-Fe2О3 ферримагнетиктері), 

сондай-ақ әлсіз магнитті формалар түрінде (сидерит FeСО3 парамагнетигі) және магнитті емес формалар түрінде 

(гематит Fe2О3, гетит FeО(OH), вюстит FeO антиферромагнетиктері) болады. Осылайша, қождан темірдің барлық 

магнитті формаларын толықтай бөліп алуды қамтамасыз ету үшін әлсіз магнитті және магнитті емес формалар 

күшті магнитті формаларға ауыстыру қажет. Магниттік қасиетін арттыру мақсатында тотықтырып күйдіру 

(сидеритті магнетитке ауыстыру үшін) немесе тотықсыздандырып күйдіру (гематитті немесе гетитті магнетитке 

ауыстыру үшін) қолданылады. Сондай-ақ, екі кезеңде күйдіру де қолданылады: магнетит алу мақсатында 

тотықсыздандырып күйдіру, содан кейін магнетитті маггемитке ауыстыру үшін тотықтырып күйдіру. Күйдіру 

температурасы 500-1000°С құрайды. Күйдіру нәтижесінде 90% жуығы әлсіз магнитті формадан күшті магнитті 

формаға өтеді. 

Сонымен, конвертер қождарын өңдеу кезінде күйдіруді және соңынан магнитті сепараторда темір құрамды 

қосылыстарды бөлуді қолдану конвертер қождарынан темірді бөліп алудың энергиялық тұрғыда тиімді 

сұлбаларын құрудың мүмкіндіктерін тудырады. Конвертерлік қожды өңдеудің ұтымды және экономикалық тиімді 

технологиялық сұлбасын әзірлеу жинақталған қалдықтарды қайта өңдеу мәселесін  шешуге және металлургия және 

құрылыс өнеркәсібін екіншілік шикізатпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

7. Новости черной металлургии за рубежом // Приложение к журналу Бюллетень Черметинформация 

«Черная металлургия». - 2015, №1. 

8. Кудрин В.А. Теория и технология производства стали. – Москва: Мир, 2003. – 528 с. 

9. Смирнов Л.А., Дерябин Ю.А., Шаврин С.В. Металлургическая переработка ванадийсодержащих 

титаномагнетитов. – Челябинск: Металлургия, 1990. – 256 с. 

10. Панфилов М.И., Школьник Я.Ш., Орининский Н.В. и др. Переработка шлаков и безотходная технология 

в металлургии. – Москва: Металлургия, 1987. – 238 с. 

11. Розенгард Ю.И. Вторичные энергетические ресурсы черной металлургии и их использование.  – Киев: 

Наукова думка, 1988. – 346 с. 

12. Гмызина Н.В. Разработка технологий глубокой переработки конвертерных шлаков: автореферат 

кандидата технических наук // Магнитогорск, 2010. – 21 с. 

13. Манзор Д.Э., Тлеугабулов Б.С. Расчетно-теоретическое исследование жидкофазной переработки 

сталеплавильных шлаков ОАО «ЕВРАЗ НТМК» // Juvenis scientia. Технические науки. – 2015, № 1. – С. 8-12. 

14. Толеуова А.Р., Балабаева А.А. Переработка конвертерного шлака с целью возможности получения 

материалов для нужд различного производства в АО «АрселорМиттал Темиртау» // Вестник КГИУ. – 2017, № 1. – 

С. 19-24. 

15. Воскобойников В.Г., Кудрин В.Я., Якушев А.М. Общая металлургия. – Москва: ИКЦ «Академкнига», 

2002. – 768 с. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ, НА АДГЕЗИОННУЮ 

ПРОЧНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Әнуарбеков Н.Е., Казмуханов М., Дербісалиева Г. 

Актюбинский региональный государственный университет 

 

При ремонте бетонных и железобетонных сооружений практически всегда предусматривается удаление 

разрушенного слоя. Адгезия на локальном участке ремонта нового бетона со старым обычно рассматривается как 

важный критерий для оценки того, насколько успешно были проведены ремонтные работы. В последние годы все 

большую популярность приобретает метод испытаний на отрыв, который дает возможность на месте оценить 

адгезионную прочность при растяжении. На основе обширной программы испытаний были получены факторы, 

оказывающие влияние на такой тест, и излагается соответствующая схема проведения приемочных испытаний при 

локальном ремонте бетона [1]. 



290 
 

Бетон практически всех подземных сооружений, эксплуатирующихся в непосредственном контакте с водой, 

имеет разрушенный поверхностный слой, который имеет пониженные значения прочности. Толщина 

разрушенного защитного слоя зависит от режима эксплуатации сооружения. При ремонте этот слой требует 

удаления. Методы локального ремонта бетона находят все более широкое применение в строительстве. В 

большинстве случаев целью их применения является замена бетона, который подвергся отслаиванию и 

выкрашиванию в результате коррозии арматуры или воздействия циклов замерзания-оттаивания. По сравнению со 

строительством новых сооружений из железобетона, суммарные затраты на проведение ремонтных работ на 

бетоне по отношению к сметной стоимости материалов, изделий и оборудования оказываютс я высокими, 

поскольку такие работы являются трудоемкими и при их проведении часто возникают серьезные проблемы с 

обеспечением доступа. Проведенный анализ затрат на ремонт бетона подземных сооружений показал, что сметная 

стоимость материалов может составлять всего 15% от суммарных затрат. Поэтому, учитывая высокую общую 

стоимость ремонта и связанное с его проведением нарушение нормального режима эксплуатации сооружения, 

эффективность ремонтных работ приобретает решающее значение, позволяя избежать необходимо сти вновь и 

вновь проводить текущий ремонт. Устранение опасности возникновения коррозии представляет собой одну из 

возможностей избежать проведения в будущем текущего ремонта, и важным средством достижения этой цели 

является использование покрытий для защиты поверхностей: катодной защиты, обессоливания и восстановления 

щелочности.  

 

  
Рисунок 1 Результаты влияния связующего материала при нанесении ремонтных и гидроизоляционных 

составов на адгезию к бетону 

 

Из рисунка 1 следует, что у строительных растворов на цементной основе адгезионная прочность при 

растяжении оказывается значительно сниженной, если не используется связующий слой. Это справедливо и для 

раствора без полимерных добавок и растворов с добавками из бутадиен-стирольного каучука. 

У раствора с акриловыми добавками адгезионная прочность в случае отсутствия связующего слоя была 

меньше на 15 - 18% по сравнению прочностью, которая достигалась при использовании связующего слоя.  

Было также обнаружено, что в том случае, если допускается чрезмерное высыхание акрилового связующего 

слоя, адгезионная прочность может оказаться меньшей, чем если бы вовсе не использовалось никакого связующего 

слоя. 

При анализе результатов воздействия различных материалов для ремонта важно проводить различие между 

связующим слоем и более жесткими (густыми) растворами для ремонтных работ. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что важным параметром, влияющим на адгезионную прочность, является связующий слой.  

В настоящем исследовании использовались обладавшие совместимостью связующие слои и растворы для 

ремонтных работ. 

ВЫВОДЫ 

1. При использовании оборудования типа ДИНА при испытании ремонтных материалов на адгезионную 

прочность ее изменчивость оказывается значительно выше, чем при измерении прочности на растяжение бетона. 

2. Факторами, влияющими на эту изменчивость, являются степень шероховатости, содержание влаги в 

бетоне, условия вызревания и расположение участка ремонта, природа ремонтного материала, способ нанесения 

материала, использование связующего материала, толщина материала. 
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3. Испытания показали, что при нанесении механизированным способом второго слоя не достигается 

монолитности обоих слоев и отрыв материала происходит по контакту первого и второго слоев. Значения 

адгезионной прочности второго слоя к первому снижаются до 50% в зависимости от глянцевости поверхности 

первого слоя. Поэтому наносить материал механизированным способом следует один прием более толстым слоем.  

4. Главным образом на адгезионные характеристики материалов, наносимых на бетон подземных 

сооружений, влияет его влажность. Минимальные значения получены при испытаниях материалов в резервуарах 

чистой воды так как бетон, вследствие высокой проницаемости, практически полностью водонасыщен, что 

понижает его прочностные характеристики. Механизированное нанесение материала также снижает адгезию на 14-

16%. В общей сложности снижение прочности на отрыв достигает до 34%. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕКОНДИЦИОННОЙ ЖЕЛЕЗО И МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ ПУТЕМ 

ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО ЧУГУНА 

 

Жұмабаева Ж.М., Давлетова А., Қуанышқалиева А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Добыча марганцевых руд и производство концентратов осуществляется в 30 странах мира. Основной объём 

товарных марганцевых руд используется в производстве марганцевых сплавов (ферромарганца, силикомарганца, 

ферросилиция и др.), а также марганца-металла. Главными мировыми производителями сплавов являются страны, 

ведущие основную добычу марганцевых руд (ЮАР, Украина, Китай), а также обладающие технологическим 

потенциалом и достаточно дешевой электроэнергией для её переработки (Япония, Франция, Норвегия). Они 

формируют лидирующую шестерку мира по производству марганцевых сплавов [1]. 

С годами доля экспорта руд по отношению к экспорту сплавов постепенно уменьшается. Основными 

потребителями импортной марганцевой продукции, богатой руды и концентратов, являются Япония, США, ФРГ, 

Франция, Китай, Норвегия, Южная Корея и другие страны с развитой чёрной металлургией, не обладающие 

достаточным ресурсом собственного сырья. 

Как извествно республика Казахстан обладает запасами марганцевого сырья, отнесенными к группе 

полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение.  Наиболее крупные по запасам месторождения 

разведаны в Центральном Казахстане - Джездинское и Ушкатын-III. На месторождении Ушкатын-III выявлено 14 

марганцевых и 8 железорудных тел. Запасы подсчитаны в четырех рудных телах. Среднее  содержание Мn 26,5 %. 

Основные рудные минералы в первичных рудах - гаусманит, браунит и гематит, во вторичных - псиломелан, 

пироморфит и манганит [1-3]. 

Если 20 лет назад стоял вопрос об организации производства марганцевых ферросплавов в РК, то в 

настоящее время стоит вопрос об эффективном методе ее переработки.  

Огромные запасы марганцевого сырья в Казахстане в большинстве представлены железомарганцевыми 

рудами, доля которых 70% непригодными для производства сплавов марганца. Нехватка богатой марганцевой  

руды и применяемые малоэффективные методы обогащения (ситовый рассев), не позволяют полностью 

обеспечить качественным марганцевым сырьем ферросплавные заводы Казахстана [3].  

В настоящее время одним из эффективных методов переработки железомарганцевых руд Казахстана 

является метод прямого получения сплава, на примере получения зеркального чугуна.  

В связи с возникшей проблемой в представленной работе была поставлена  цель работы: установление 

возможности получения марганецсодержащего сплава – чугуна, из некондиционных железомарганцевых руд 

месторождения Жомарт в лабораторных условиях. 

№ 

эксп. 

Избыт

ок восст., 

% 

Химический состав, масс. % Ca

O 

Si

O2 

Al2
O3 

CaO 
Fe2O

3 
MgO MnO SiO2 

1 0 2,52 48,9 0,34 0,31 9,72 38,0 1,2

9 
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Таблица 1 – Химический состав полученного шлака  

*– в корундовом тигле 

Таблица 2 – Степень восстановления Fe, Mn и Si 

№ 

экспер-та 
Материал 

Выход 

металла, г 

Степень восстановления, % 

Fe Mn Si 

1 Металл 31,9 77,3 60,2 5,6 

2 Металл 
33,9 79,73 55,13 4,01 

12,5* 12,8* 12,92* 3,3* 

3 Металл 28,9 50,33 51,41 4,5 

* – в корундовом тигле 

Наименьшая степень восстановления железа 12,8-47,08% и марганца 12,92-51,41% зафиксировано при 

плавке №2 в корундовом тигле и с избытком восстановителя 20% соответствующего плавке №3. 

 По содержанию в шлаках Fe2O3 (0,29-0,7%) можно судить о максимальном восстановлении железа, в 

сравнении с содержанием MnО (8,48-10,14%), которая в результате плавки взаимодействует с кремнеземом с 

образованием жидких силикатов марганца МnO·SiО2 и 2МnО·SiO2.  

Таким образом, по результатам проведенных лабораторных исследований установлена возможность 

получения сплава, соответстующего марке зеркального чугуна  (железа 60%, марганца до 30%, кремния до 3%), из 

исходной железомарганцевой руды «Жомарт». 
Выводы по проведенной работе. В результате проведенных лабораторных опытов установлено, что 

исследуемые железомарганцевые руды имеют относительно невысокую температуру плавления.  

При плавке исходной железомарганцевой руды «Жомарт» с добавлением стехиометрически необходимого 

количества восстановителя и флюса был получен металл соответствующий марке зеркального чугуна по 

содержанию ведущих эелементов (железа 60%, марганца до 30%, кремния до 3%). 

Необходимо также отметить, что при выплавке чугуна из необогащенной железомарганцевой руды 

«Жомарт» с добавлением извести на получение моносиликата кальция (основность Врасч=1,2, опытная 1,1÷1,46) 

получили рассыпающийся шлак.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОСТОЯНИЯ ФАЗ ПРИ ВЫПЛАВКЕ ФЕРРОХРОМА С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «TERRA» 

 

Искалиева А.Т., Ерсаинова Н., Акынгалиева Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова  

 

Расчет термодинамического равновесия произвольных многокомпонентных систем заключается в 

определении всех равновесных параметров, термодинамических свойств, а также химического и фазового состава 

получаемых компонентов. При повышении температуры, когда любые изменения состояния сопровождаются 

фазовыми, полиморфными и химическими превращениями, эта задача неизмеримо более сложна, чем в постановке 

классической термодинамики, где расчеты выполняются для нормальных условий. Однако, благодаря тому, что 

фундаментальные термодинамические законы остаются справедливыми для любых систем, их правильное 

2 10 2,46 50,7 0,70 0,27 8,48 34,8 1,4

6 

44,2

* 

18,8* 8,36* 0,33* 7,57* 17,3* 1,0

9* 

3 20 2,04 47,1 0,29 0,13 10,14 38,6 1,2

2 
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применение позволяет решить задачу расчета термодинамического равновесия в общем случае. Рассмотрение в 

рамках единого подхода существенно различающихся процессов и состояний возможно только при известной 

формализации модельного описания изучаемых объектов. Любая рассматриваемая термодинамическая система 

будет характеризоваться относительным и абсолютным содержанием в ней химических элементов (моль/кг). По 

условию оно остается неизменным при установлении равновесия от произвольного состояния и является 

достаточным для описания системы, как материального объекта.  

 

Таблица 1 - Химический состав исследуемого материала 

 

Элеме

нт 

% 

Cr 71,63 

Si 1,02 

Fe 21,47 

C 5,79 

S 0,05 

P 0,04 

 

 

Таблица 2 - Результаты полного термодинамического моделирования 

 

Состав отдельной конденсированной фазы 

T

,°С 

FeCr

2O4(c) % 

Cr2Si

O4(c) % Cr(c) % 

1

473 

2,32

E-26 

32,25

98669 

0,169

76 

11,1

411 

2,32E

-26 

1,491

19E-24 

1

573 

1E-

30 

0,001

3908 

0,169

76 

11,1

411 1E-30 

6,428

89E-29 

1

673 

1E-

30 

0,001

3908 

0,169

758 

11,1

4096 1E-30 

6,428

89E-29 

1

773 

1E-

30 

0,001

3908 

0,169

749 

11,1

4037 1E-30 

6,428

89E-29 

1

873 

2,32

E-26 

32,25

98669 

0,169

716 

11,1

3821 

2,32E

-26 

1,491

19E-24 

1

973 

2,86

E-30 

0,003

98119 

0,169

624 

11,1

3217 

0,397

7 

25,56

768687 

2

073 

1,15

E-27 

1,606

1228 

0,169

395 

11,1

1714 

0,397

014 

25,52

35847 

2

173 

2,32

E-26 

32,25

98669 

0,168

779 

11,0

7671 

0,390

45 

25,10

15925 

2

273 

1,15

E-27 

1,606

1228 

0,167

187 

10,9

7223 

0,370

315 

23,80

713594 

С

умма 

7,19

E-26 100 

1,523

728 100 

1,555

479 100 

 

Продолжение таблицы 2 

Состав отдельной конденсированной фазы 

T

,°С 

Fe(c

) % 

Fe3C(

c) % 

Cr3C(

c) % 

1

473 

0,8

59335 

4,181

64 

0,608

942 

50,5

7935 

2,32E

-26 

32,25

987 

1

573 

0,9

03945 

4,398

718 

0,594

992 

49,4

2065 1E-30 

0,001

391 

1

673 

2,6

889 

13,08

455 1E-30 

8,31

E-29 1E-30 

0,001

391 

1

773 

2,6

8884 

13,08

426 1E-30 

8,31

E-29 1E-30 

0,001

391 

1

873 

2,6

8858 

13,08

299 

2,32E

-26 

1,93

E-24 

2,32E

-26 

32,25

987 

1

973 

2,6

8777 

13,07

905 

2,86E

-30 

2,38

E-28 

2,86E

-30 

0,003

981 
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2

073 

2,6

8557 

13,06

835 

1,15E

-27 

9,59

E-26 

1,15E

-27 

1,606

123 

2

173 

2,6

8003 

13,04

139 

2,32E

-26 

1,93

E-24 

2,32E

-26 

32,25

987 

2

273 

2,6

6722 

12,97

905 

1,15E

-27 

9,59

E-26 

1,15E

-27 

1,606

123 

С

умма 

20,

55019 100 

1,203

934 100 

7,19E

-26 100 

 

Продолжение таблицы 2 

Состав отдельной конденсированной фазы 

T

,°С 

Fe(c

) % 

FeS(c

) % 

Fe

3C(c) % 

1

473 

2,3

2E-26 

32,259

86694 

0,00

2761 10 

2,3

2E-26 

32,2

5987 

1

573 

1E-

30 

0,0013

90799 

7,71

E-25 

2,79E

-21 

1E

-30 

0,00

1391 

1

673 

1E-

30 

0,0013

90799 

1E-

30 

3,62E

-27 

1E

-30 

0,00

1391 

1

773 

1E-

30 

0,0013

90799 

1E-

30 

3,62E

-27 

1E

-30 

0,00

1391 

1

873 

2,3

2E-26 

32,259

86694 

2,32

E-26 

8,4E-

23 

2,3

2E-26 

32,2

5987 

1

973 

2,8

6E-30 

0,0039

81191 

2,86

E-30 

1,04E

-26 

2,8

6E-30 

0,00

3981 

2

073 

1,1

5E-27 

1,6061

22799 

1,15

E-27 

4,18E

-24 

1,1

5E-27 

1,60

6123 

2

173 

2,3

2E-26 

32,259

86694 

2,32

E-26 

8,4E-

23 

2,3

2E-26 

32,2

5987 

2

273 

1,1

5E-27 

1,6061

22799 

1,15

E-27 

4,18E

-24 

1,1

5E-27 

1,60

6123 

С

умма 

7,1

9E-26 100 

0,00

2761 100 

7,1

9E-26 100 

 

Конденсированные фазы Cr3C, Cr, Cr2SiO4, которые представлены на рисунке 1 имеют ряд интересных 

кривых в зависимости от температуры. Фаза карбида хрома при температуре 1473К имеет содержание около 45%, 

затем при небольшом увеличении температуры до 1573К происходит резкое снижение до содержания 

концентраций 12%, после чего в интервале температур 1573-1773К конденсированная фаза принимает стабильное 

состояние, где происходит наложение всех кривых друг на друга. При повышении температуры выше 1773К 

кривая начинает интенсивно возрастать, достигая в точке 1873К содержания около 45%. Затем происходит плавное 

уменьшение содержания в интервале температур 1873-2073К. Данная фаза находится в точке 2073К с содержанием 

38%, где в следствии резкого скачка достигает своего максимального содержания (70%), после чего стремительно 

вернулась в исходное состояние с содержанием в 40%. Другие хромсодержащие фазы (Cr, Cr2SiO4) ведут себя 

умеренно. В промежутке температур 1473-1873К обе фазы прибывают в устойчивом состоянии с содержанием 

концентраций 11%,  после чего фаза хрома с увеличением температуры выше 1873К резко возрастает (содержание 

40%) и находится в области изучаемых температур неизменна. Что касаемо фазы силиката хрома, то  на 

протяжении всей изучаемой области температур находится в устойчивом состоянии  равновесия со своими парами 

с концентрацией в 11%. 

Железосодержащие конденсированные фазы Fe3C, Fe, FeCr2O4 характеризуются интересными скачками и 

переходами (рисунок 2). 

Конденсированная фаза хромита железа показывает свои максимумы при температурах 1473К, 1873К, 

2173К с содержанием 35%. Резкое снижение указанной конденсированной фазы с выше 1473К принимает 

устойчивый характер с содержанием близкое к нулю в температурном промежутке 1573-1773К. Более того данная 

кривая с повышением температуры переходит в конденсированную фазу Fe3C в температуре 1673К. 

Конденсированная фаза карбида железа (цементит) находится в точке 1473К с максимальной концентрацией 

88%, затем содержание с увеличением температуры до 1673К резко снижается  до 12% и находится с этой 

концентрацией в стабильном состояние в интервале 1673-1773К. Далее мы наблюдаем как и в предыдущих кривых 

скачкообразные переходы с концентрацией около 50%. 
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Рисунок 3 - Зависимость содержание конденсированных фаз Fe3C, FeS, Fe от температуры 

 

На рисунке 3 мы наблюдаем железосодержащие конденсированные фазы, которые можно описать 

аналогично предыдущей диаграмме. У данной диаграммы яркий, скачкообразный характер. Фаза карбида железа в 

пределах 1473-1573К идет на резкий спад с 75% до 0% концентраций, после чего находится в стабильном 

состоянии в интервале 1573-1773К. Затем при температуре выше 1773К резко стремится к максимальному 

содержанию около 70%, достигнув данного содержания кривая близится к нулю и находится в этом положении в 

промежутке 1973-2073К. Подобный скачкообразный переход мы наблюдаем в другом температурном промежутке 

(2073-2273К). Фаза сульфида железа перемешается подобно фазе карбида железа, но с меньшим содержанием 

(40%). Конденсированная фаза железа с содержанием 32% при температуре 1473К резко направляется к нулю и 

разлагается.  

Таким образом, с помощью программного комплекса «TERRA» были изучены образование перехода и 

удаление разных фаз, которые в сумме составляют полученный металл из исследуемых материалов. Кроме того, с 

помощью программного комплекса «TERRA» были установлены температурные характеристики образования 

интересующих конденсированных и газовых фаз.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕКОНДИЦИОННЫХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ РУД КАЗАХСТАНА 

 

Кабылканов С.К., Ишанов Д.К., Сақыш А.Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет  

        

Руда, содержащее марганец относится к группе полезных ископаемых, имеющих важное стратегическое 

значение. Казахстан, где в подтвержденных запасах сосредоточено около 70% некондиционных  

железомарганцевых руд, до настоящего времени вынужден использовать только легкообогатимые окисленные 

марганцевые руды. Вовлечение в металлургический передел железомарганцевых руд как качественно нового 

сырья для производства марганцевых сплавов является наиболее актуальной в ферросплавной промышленности. 

С учетом некоторого увеличения объемов ежегодной добычи окисленных марганцевых руд 

обеспеченность разведуемыми запасами составляет 6 лет. Особенно следует отметить, что запасы окисленных 

руд месторождения Ушкатын III, где недропользователем является ОАО «Жайремский ГОК», в 2002 году были 

практически полностью отработаны. Выходом из этого положения видится в активизации поисково -разведочных 
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работ на площадях перспективных на легкообогатимые окисленные руды, но это не  является наиболее 

эффективным выходом из положения. 

Наиболее  распространенный способ, которым в бывшем Советском Союзе получали более 3,5 млн. тонн в 

год окускованного материала – агломерация. Следует отметить, что до настоящего времени промышленной 

технологии окускования обогащенных марганцевых руд Центрального Казахстана нет [2, 3]. В работе [2] 

рассмотрен вариант производства марганцевого агломерата, пригодного для выплавки низкофосфористых марок 

стандартного и нестандартного силикомарганца, из смеси природных марганцевых концентратов, не прошедших 

термической обработки. Но в этой работе говорится о необходимом продолжении исследовании по отработке 

промышленной технологии производства и повышению качества агломерата путем оптимизации тепловых и 

технических режимов спекания, использования флюсов. Необходимость продолжения исследований по 

агломерации объясняется еще и тем, что технологии окускования обжигмагнитных марганцевых концентратов 

полученных при переработке железомарганцевых руд не существует. При этом приоритетное внимание 

необходимо уделять малоисследованной первой стадии технологической схемы переработки железомарганцевых 

руд (обогащение – окускование – выплавка ферросплавов), т.е. процессу обогащения железомарганцевых руд, 

так как именно на этой стадии останавливались все ранее проводимые исследования [3, 4]. 

С целью определения возможности обогащения железомарганцевых руд были проведены лабораторные 

опыты по селективному восстановлению оксидов железа до металлического состояния с последующим его  

удалением при помощи магнитной сепарации. При этом изучалась возможность получения марганцевого и 

частично металлизованного железорудного концентратов из железомарганцевых руд по обжигмагнитной схеме 

обогащения [3, 4]. 

Количество восстановителя составляло  10 и 30% от массы руды. В качестве восстановителя использовался 

шубаркольский уголь крупностью 0-3 мм. Восстановительный обжиг железомарганцевой руды осуществлялся в 

муфельной печи при температуре 900˚С [3, 4]. 

Магнитная сепарация проводились в две стадии. Задачей первой стадии мокрой сепарации было 

определение возможности выделения железорудного концентрат из обожженной железомарганцевой руды в 

отдельную фазу. Мокрую магнитную сепарацию осуществляли на магнитном  сепараторе 25Т. Результаты 

первой стадии магнитной сепарации представлены в таблице 1.  

Задачей второй стадии магнитной сепарации было определение возможности получения марганцевого 

концентрата пригодного для выплавки силикомарганца из немагнитной фракции, полученной при расходе 30% 

шубаркольского угля. Сухую магнитную сепарацию осуществляли на магнитном сепараторе Т -138, 

предназначенном для сухой сепарации слабомагнитных руд. Выход и химические составы фракций 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 –Результаты мокрой магнитной сепарации железомарганцевой руды месторождения Жомарт 

обожженной при 900˚С. 

Материал 
Расход 

угля, % 

Выхо

д, % 

Содержание, %  Извлечение, % 

Mnо

бщ 

Fe

общ 

Si

O2 
С 

M

nобщ 

F

eобщ 

Si

O2 

Железорудны

й концентрат 
10 

49,96 
11,8

5 

46,

16 

19,

06 

0

,17 

38,

81 

8

1,45 

31,

74 

Немагнитная 

фракция 
50,04 

18,6

6 

10,

50 

40,

93 

2

,73 

61,

19 

1

8,55 

68,

26 

Итого  100,0 
14,6

8 

29,

34 

30,

82  

10

0,0 

1

00,0 

10

0,0 

Железорудны

й концентрат 
30 

43,73 6,69 
56,

15 

17,

23 

0

,46 

19,

93 

9

3,26 

68,

17 

Немагнитная 

фракция 
56,27 

20,8

9 

8,5

0 

41,

38 

1

1,88 

80,

07 

1

6,30 

75,

56 

Итого  100,0 
14,6

8 

29,

34 

30,

82 
 

10

0,0 

1

00,0 

10

0,0 

 

Таблица 2 – Результаты сухой магнитной сепарации немагнитной фракции железомарганцевой руды 

месторождения Жомарт обожженной при 900˚С при расходе шубаркольского угля 30% от веса руды. 
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Полученные 

фракции 

 

Вы

ход 

Содержание, % Извлечение % 

Mnо

бщ 

Fe

общ 

Si

O2 

Mn / 

Fe 

Mn

общ 

Fe

общ 

Si

O2 

Магн. Фр. 0,25 А 
14,1

7 

20,0

6 

22

,3 

35,

2 
0,89 

19,

36 

11

,49 

16

,73 

Немагн. Фр. 0,25А 21,1 
27,1

2 

4,

2 

39,

98 
6,45 

38,

98 

3,

22 

28

,3 

Немагн. Фр.0,5 А 21,0 15,2 
3,

1 

45,

65 
4,90 

21,

74 

2,

36 

32

,16 

Исход. Фракция 
56,2

7 

20,8

9 

8,

5 

41,

38 
2,45 

80,

08 

17

,08 

77

,19 

 

По проведенной работе установлены следующие выводы: 

1) В работе показана принципиальная возможность применения к оксидным железомарганцевым рудам 

месторождения Жомарт металлизирующего обжига и отмечено, что с увеличением расхода восстановителя растет 

степень извлечения железа в железорудный концентрат (от 81,45% до 93,26%) и увеличивается в нем содержание 

железа от 46,16% до 56,15%.  

2) Использование сухой магнитной сепарации позволила получить марганцевый концентрат пригодный по 

отношению марганца к железу и содержанию кремнезема для выплавки высококремнистого силикомарганца без 

добавок кварцита. Отличительной характеристикой полученного концентрата является высокое содержание 

остаточного углерода (11,88%) в виде полукокса, что положительно скажется на дальнейших переделах 

(агломерации и руднотермической плавке). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИСАКОВСКОГО ГРАВИТАЦИОННО - МАГНИТНОГО 

КОНЦЕНТРАТА (ЛГМК) И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Тулегенов С.К. 

Карагандинский Индустриальный Государственный Университет 

 

Лисаковское бурожелезняковое фосфористое железорудное сырье по запасам занимает бо лее половины 

железорудных месторождений Казахстана. Однако его добыча и металлургическая переработка ограничены 

структурой и химическим составом рудной массы.  

В ЛГМК оксиды металлов, фосфора и гидратная влага образовывали так называемый минерал вивианит 

Fe3(PO4)2 · nH2О, которым при нагреве до уровня 500
0
 разлагается с выделением гидратной влаги и 

преобразованием вивианата в фосфат железа - Fe3(PO4)2. Дополнительными экспериментальными исследованиями 

установлено, что фосфат железа тоже разлагается при нагреве до 900
0
С 

 

Fe3(PO4)2
     

 
    3 FeО + Р2О5     (1) 

 

Отсюда просвечивается возможность селективного восстановления фосфора. Однако механизм организации 

процесса остается еще недостаточно изученным. 

В условиях традиционной технологии ЛГМК используют для производства агломерата. 

Агломераты, производимые из ЛГМК перерабатывались в доменных печах, в которых производился чугун с 

содержанием фосфора до 1,30 %. Для того, чтобы переплавлять такой чугун в кислородных конвертерах с 

выпуском стали с содержанием  фосфора [P]=0,03 и ниже (согласно техническим условиям качества стали), 

потребовалась организация двухшлакового процесса. Двухшлаковый процесс в данном случае привел к таким 

негативным последствиям как: 
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5) почти двукратное снижение производительности; 
6) двукратное увеличение выхода шлака; 
7) увеличение материальных и энергетических затрат; 
8) повышение себестоимости стали. 
Поскольку металлургический комбинат в то время работал под эгидой министерства черной металлургии 

СССР, эти негативные последствия компенсировались, во-первых, положительными показателями других крупных 

металлургических комбинатов; во-вторых, внутренней потребностью листовой стали и жести на 

машиностроительных заводах ВАЗ и Камаз. 

Но после распада СССР эти внутренние рынки также закрылись и металл, производимый из ЛГМК, стал 

невостребованным. Далее комбинат перешел в руки иностранных фирм, ныне АО «АрселорМиттал Темиртау», и 

использование ЛГМК в таком масштабе как раньше прекратилось. В настоящее время ЛГМК используют только в 

качестве добавок к шихте в пределах до 10%, благодаря его низкой себестоимости. Что касается экспорта, то ни 

одна зарубежная компания не проявляет интерес к импорту ЛГМК из-за высокого содержания в нем фосфора. 

Проблема фосфора была с самого начала разработки месторождения и в течении многих десятилетий так и 

остается нерешенной. За такой длительный период времени были попытки ученых и специалистов, направленные 

на снижение содержания фосфора в концентрате и разработку технологии получения кондиционного металла из 

фосфорсодержащих руд [1-5].  

Были проведены многочисленные научные исследования и научно -технические разработки, включая такие 

крупные научно-исследовательские институты,  как «Уралмеханобр»; ХМИ АО «КИМС». Результаты 

исследований и разработок технологии показали возможность снижения концентрации фосфора в ЛГМК от 0,60-

0,70 % до 0,25%.  

Восстановление фосфора из фосфата железа происходит при использовании газовых восстановителей по 

реакциям   

2Fe3(PO4)2+16H2 = 3FeP+P+16H2O(г)                      (2) 

2Fe3(PO4)2+16СО = 3Fe2P+P+16СО2               (3) 

16СО2+16С = 32СО                                         (4) 

2Fe3(PO4)2+16С = 3Fe2P+P+16СO                   (5) 

 

которые также сопровождаются большим поглощением тепла, чем при восстановлении фосфора из 

свободного пентаоксида фосфора. 

Пирометаллургическая обработка ЛГМК является новым направлением и позволяет преобразовывать 

крупные минеральные комплексы, а также открывает возможность их диссоциации в свободные оксиды металлов 

и их селективного восстановления.  

Проблема подготовки и металлургической переработкил ЛГМК заключается не только в его фосфористости, 

но и в структурных минералообразованиях – фосфатов. С другой стороны это открывает возможность 

преобразования состава и структуры минералов. Фосфаты аналогично карбонатом имеют определенные 

температуры разложения. Сравнение их химической прочности можно иллюстрировать следующими реакциями.  

   (   
 
 

            
→                                               (6) 

   (   
 
 

             
→                                                             (7) 

     

            
→                                                                    (8) 

     

            
→                                                  (9) 

 

Как видно, карбонаты и фосфаты состоят из соединений оксидов, а не отдельных элементов. Поэтому при 

разложении образуются оксиды FeO и СаО в твердой фазе и оксиды P2O5 и СО2, которые выделяются в газовой 

фазе. 

Различие химической прочности фосфатов железа и кальция показывает, что твердофазный оксид кальция – 

СаО имеет более высокую активность, чем FeO к пентаоксиду фосфора – P2O5.  Из такового анализа 

массообменного процесса с использованием оксидов более высокой активности к пентаоксиду фосфора вытекает 

возможность преобразования фосфатов 

Fe3(PO4)2+3СаО = 3FeO+Са3(РО4)2                             (10) 

Fe3(PO4)2+3MgО = 3FeO+Mg3(РО4)2                            (11) 

подбирая соответствующий температурный режим. 

Из анализа результатов ранее проведенных экспериментальных исследований следует, что при агломерации 

ЛГМК, действительно реализуются реакции (10) и (11), поскольку агломерационный процесс протекает при 

температуре 1400-1450°С и сопровождается спеканием твердых частиц в кусковый материал. Поэтому 

образованные высокопрочное соединение фосфора не может быть выделено из состава спеченного материала. По 

традиционной технологии офлюсованный агломерат поступает далее в доменную печь, где происходит 

восстановительная плавка. Расплавленный материал проходит через коксовую насадку при высокой температуре 

1500°С. При такой высокой температуре в контакте с твердым углеродом кокса фосфор неизбежно восстановится, 

и из такого высокопрочного соединения как фосфат кальция. 
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Са3(PO4)2+5С = 3СаO+Р2+5СО                             (12) 

и переходит в раствор расплава чугуна 

4[Fe]+P2=2Fe2P                                                       (13) 

 

Разрабатываемая технология относительно ЛГМК включает возможность селективного обесфосфоривания с 

одной стороны и ограничение восстановления фосфора переводом его в высокопрочные соединения – с другой 

стороны. С учетом этих возможностей подготовлен лабораторный комплекс, который позволяет обрабатывать 

железорудный концентрат, в том числе и ЛГМК, а также дисперсные металлосодержащие отходы в шахтной печи, 

работающей в рециркуляционном режиме, который представлен на рис.1.  

 

Рисунок 1 - Способ термообработки коцентрата в рециркуляционном слое и устройство для его 

осуществления. 

 

 
1- приемная воронка; 2- кольцевой гаозоотвод; 3- шахта; 4- заплечики; 5- сопла для вдувания газового 

потока; 6- шибер; 7- клапан; 8- камера накопления продукта; 9- пылеуловитель; 10- лоток для выпуска пыли 

 

Устройство агрегата позволяет организовывать планируемый технологический процесс по следующей 

схеме. 
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МЕХАНИЗМ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ  

 

Темиргали Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Коррозия – это разрушение металлов в результате химического или электрохимического воздействия 

окружающей среды, это окислительно-восстановительный гетерогенный процесс, происходящий на поверхности 

раздела фаз [1]. 

Хотя механизм коррозии в разных условиях различен, по виду разрушения поверхности металла различают:  
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Равномерную или общую коррозию, т.е. равномерно распределенную по поверхности металла. Пример: 

ржавление железа, потускнение серебра. 

Местную или локальную коррозию, т.е. сосредоточенную на отдельных участках поверхности. Местная 

коррозия бывает различных видов: 

В виде пятен – поражение распространяется сравнительно неглубоко и занимает относительно большие 

участки поверхности; 

В виде язв – глубокие поражения локализуются на небольших учасках поверхности;  

В виде точек (питтинговая) - размеры еще меньше язвенных разъеданий. 

Межкристаллитную коррозию – характеризующуюся разрушением металла по границам кристаллитов 

(зерен металла). Процесс протекает быстро, глубоко  и вызывает катастрофическое разрушение.  

Избирательную коррозию – избирательно растворяется один или несколько компонентов сплава, после чего 

остается пористый остаток, который сохраняет первоначальную форму и кажется неповрежденным.  

Коррозионное растрескивание происходит, если металл подвергается постоянному растягивающему 

напряжению в коррозионной среде. КР может быть вызвано абсорбцией водорода, образовавшегося в процессе 

коррозии. 

По механизму протекания различают химическую и электрохимическую коррозию.  

Химическая коррозия характерна для сред не проводящих электрический ток. 

Коррозия стали в водной среде происходит вследствие протекания электрохимических реакций, т.е. реакций 

сопровождающихся протеканием электрического тока. Скорость коррозии при этом возрастает.   

Электрохимическая коррозия возникает в результате работы множества макро- или микрогальванопар в 

металле, соприкасающемся с электролитом [2].  

Причины возникновения гальванических пар в металлах: 

Соприкосновение двух разнородных металлов;  

Наличие в металле примесей; 

Наличие участков с различным кристаллическим строением; 

Образование пор в окисной пленке; 

Наличие участков с различной механической нагрузкой;  

Наличие участков с неравномерным доступом активных компонентов внешней среды, например, воздуха,  

и, таким образом, образуются гальванические элементы, микропары, то  есть образуются анодные и 

катодные участки. Анодом является металл с более высоким отрицательным потенциалом, катодом является 

металл с меньшим потенциалом. Между ними возникает электрический ток.  

Процесс коррозии можно представить следующим образом [2]. 

На аноде:    (реакция окисления) 

 

Fe - 2 e   Fe 
2+

                                          (1.1.1) 

 

На анодных участках атомы железа переходят в раствор в виде гидратированных катионов Fe 
2+
, то есть 

происходит анодное растворение металла и процесс коррозии распространяется вглубь металла. 

Оставшиеся свободные электроны перемещаются по металлу к катодным участкам. 

На катоде:  (реакция восстановления) 

 

2 Н
+
 + 2 e   2 Нaдс.                                                (1.1.2) 

 

При рН < 4,3 происходит разряд всегда присутствующих в воде ионов водорода и образование атомов 

водорода с последующим образованием молекулярного водорода: 

 

Н + Н   Н2 .                        (1.1.3) 

 

При рН > 4,3 доминирует взаимодействие электронов с кислородом, растворенным в  воде: 

 

О2 + 2 Н2О + 4 е  4 ОН                                  (1.1.4) 

 

Катионы Fe 
2+

 и ионы ОН
--
 взаимодействуют с образованием закиси Fe: 

 

Fe2+ + 2 OH
--
 Fe(OH)2.                               (1.1.5) 

 

Если в воде достаточно свободного кислорода, закись Fe может окислиться до гидрата окиси Fe: 

 

4Fe(OH)2  + О2 + 2 Н2О   4Fe(OH)3 ,        (1.1.6) 

 

 который выпадает в виде осадка. 
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Итак, в результате протекания электрического тока анод разрушается: частицы металла в виде ионов Fe 
2+

 

переходят в воду или эмульсионный поток. Анод, разрушаясь, образует в трубе свищ.  
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СКОРОСТЬ ПРОТЕКАНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ  

 

Темиргали Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Рассмотрим, от каких факторов зависит скорость коррозии. 

1. Температура и рН воды  

Можно выделить 3 зоны: 

1) рН < 4,3 . Скорость коррозии чрезвычайно быстро возрастает с понижением рН. (Сильнокислая среда). 

2) 4,3 < рН < 9-10. Скорость коррозии мало зависит от рН. 

3) 9-10 < рН < 13. Скорость коррозии убывает с ростом рН и коррозия практически прекращается при рН = 

13. (Сильнощелочная среда) [2]. 

В первой зоне на катоде протекает реакция разряда ионов водорода и образование молекулярного водорода 

(реакции 2,3); во второй и третьей зоне - идет реакция образования ионов гидроксила ОН
--
 (реакция 4). 

Повышение температуры ускоряет анодные и катодные процессы, так как увеличивает скорость движения 

ионов, а, следовательно, и скорость коррозии. 

2. Содержание кислорода в воде  

Как было отмечено выше, железо труб подвергается интенсивной коррозии в кислой среде при рН < 4,3 и 

практически не корродирует при рН > 4,3, если в воде отсутствует растворенный кислород. 

Если в воде есть растворенный кислород, то коррозия железа будет идти и в кислой, и в щелочной среде.  

3. Парциальное давления СО2 

Огромное влияние на разрушение металла труб коррозией  оказывает свободная углекислота (СО2), 

содержащаяся в пластовых водах. Известно, что при одинаковом рН коррозия в углекислотной среде протекает 

более интенсивно, чем в растворах сильных кислот . 

На основании исследований установлено, что системы с РСО2 0,02 МПа считаются коррозионно-

неопасными, при 0,2 РСО2 0,02 - возможны средние скорости коррозии, а при РСО2 > 0,2 МПа - среда является 

высококоррозивной. 

Объяснение влияния СО2 на коррозионную активность среды связано с формами нахождения СО2 в водных 

растворах. Это: 

- растворенный газ СО2; 

- недиссоциированные молекулы Н2СО3; 

- бикарбонат ионы НСО3-; 

- карбонат-ионы СО3
2-

 [1]. 

В равновесных условиях соблюдается баланс между всеми формами: 

 

СО2+Н2О Н2СО3  Н
+
+НСО3-  2Н

+
+СО3

2-
 

 

СО2 может влиять по двум причинам: 

1. Молекулы Н2СО3 непосредственно участвуют в катодном процессе : 

 

H2CO3 + e   Надс + HCO3- 

 

2. Катодному восстановлению подвергается бикарбонат-ион: 

 

2НСО3- + 2e  Н2 + СО3
2- 

 

3. Н2СО3 играет роль буфера и поставляет ионы водорода Н+ по мере их расходования в катодной реакции 

(2): 
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H2CO3      H
+
  +  HCO3- 

 

При взаимодействии Fe2+ c НСО3- или Н2СО3 образуется осадок карбоната железа FeСО3: 

 

Fe
2+

 + HCO3 - FeCO3 + H
+
 

Fe
2+

 + H2CO3  FeCO3 + 2H
+
 

 

Все исследователи обращают внимание на огромное влияние продуктов коррозии железа на скорость 

процесса коррозии. 

 

4FeCO3 + O2  2Fe2O3 + 4CO2 

    

Эти осадки являются полупроницаемыми для коррозионно -агрессивных компонентов среды и замедляют 

скорость разрушения металла. 

Таким образом, можно выделить две характерные особенности действия диоксида углерода.  

1. Увеличение выделения водорода на катоде. 

2. Образование карбонатно-оксидных пленок на поверхности металла. 

Минерализация воды  

Растворенные в воде соли являются электролитами, поэтому увеличение их концентрации до определенного 

предела повысит электропроводность среды и, следовательно, ускорит процесс коррозии. 

Уменьшение скорости коррозии связано с тем, что:  

1)  уменьшается растворимость газов, СО2 и О2, в воде; 

2) возрастает вязкость воды, а, следовательно, затрудняется диффузия, подвод кислорода  к поверхности 

трубы (к катодным участкам, реакция 4). 

5. Давление 

Повышение давления увеличивает процесс гидролиза солей и увеличивает растворимость СО2.   

6. Структурная форма потока 

Относительные скорости течения фаз (газа и жидкости) в газожидкостных смесях (ГЖС) в сочетании с их 

физическими свойствами (плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением и т.д.) и размерами и положением в 

пространстве трубопровода определяют формирующиеся в них структуры двухфазных (многофазных) потоков. 

Можно выделить семь основных структур: пузырьковая, пробковая, расслоенная, волновая, снарядная, кольцевая и 

дисперсная. 

Каждая структура ГЖС влияет на характер коррозионного процесса. 

Вопрос о связи коррозионных процессов в трубопроводах со структурами потоков, тр анспортируемых по 

ним ГЖС, всегда интересовал и продолжает интересовать специалистов по коррозии. Имеющаяся информация о 

связи структур течения ГЖС с коррозией является еще недостаточно полной. 

Но тем не менее известно, например, что кольцевая (дисперсно -кольцевая) структура ГЖС снижает 

интенсивность коррозии трубопровода; снарядная (пробково -диспергированная) может способствовать 

коррозионно-эрозионному износу трубопровода по нижней образующей трубы на восходящих участках трассы, а 

расслоенная (плавная расслоенная) - развитию общей и питтинговой корозии в зоне нижней образующей трубы и 

в, так называемых, "ловушках" жидкости (особенно при выделении соленой воды в отдельную фазу).  

 

Использованные источники: 
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  К СИСТЕМЕ СБОРА И ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БОЗОЙ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Токтарбаев А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

ПХГ «Бозой» включает два участка Жаманкоянкулак и Жаксыкоянкулак, на которых размещены сборные 

пункты СП-2, СП-3, СП-5, СП-7 и СП-1, СП-4, СП-6 соответственно (рисунок 1). На участке Жаманкоянкулак 

сборные пункты СП-2, СП-3, СП-7 соединены с центральным ГРП единым соединительным коллектором, а СП-5 
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имеет индивидуальный коллектор. На участке Жаксыкоянкулак в эксплуатацию введены два сборных пункта – 

СП-1 и СП-4 [3]. 

 
 

Рисунок 1  Общая схема ПХГ «Бозой»  

 

В зависимости от ряда факторов число скважин и их размещение на разрабатываемых газовых 

месторождениях бывают различными. На это влияют климатические условия, орография района, запасы газа, его 

состав, режим эксплуатации скважин и др. Системы сбора газа и его компонентов бывают разными. В начальный 

период развития газовой промышленности применяли линейные системы. Суть их состоит в том, что к коллектору, 

проложенному вдоль залежи, подключаются все скважины. Предварительная подготовка газа осуществляется 

непосредственно около скважины в сепараторах. Это простые, но неудобные и ненадежные системы. В кольцевых 

системах коллектор закольцован. Это несколько повышает надежность сбора газа. 

В лучевой системе каждая скважина имеет свой канал и продукция направляется на пункт сбора и 

подготовки газа. Такие системы надежны, легко управляются и автоматизируются, однако они дороги, а для 

крупных залежей и вовсе не подходят, так как длина шлейфов значительная. 

Наиболее распространена групповая система, по которой все сооружения по подготовке газа расположены на 

групповом сборном пункте (ГСП). Продукция скважин направляется на газосборный пункт по отдельным 

трубопроводам, называемым шлейфами. Газ от 10—30 скважин по лучевым шлейфам направляется на установку 

комплексной подготовки газа (УКПГ). Число УКПГ различно. В зависимости от размеров залежи и запасов газа их 

может быть от 1—2 до 15—20 и даже больше. В некоторых случаях к одному шлейфу подключают две, три и даже 

шесть скважин, образующих так называемый куст — группу близко расположенных скважин (70—80 м). Такой 

способ заметно сокращает затраты на бурение, коммуникации, обслуживание.  При централизованной системе 

сбора газа продукция скважин по индивидуальным линиям или сборному коллектору поступает к единому 

сборному пункту, где осуществляется полная подготовка газа, который далее направляется к потребителю. При 

децентрализованной системе сбора газа в отличие от централизованной предполагается дополнительная обработка 

его перед нагнетанием в магистраль на головных сооружениях. Децентрализованная система типична для 

природных газов, содержащих сероводород, меркаптаны и много конденсата. 

На ПХГ принята лучевая схема отбора (закачки) газа. Каждая скважина соединена со сборным пунктом 

индивидуальным шлейфом. Шлейфы применяются диаметром от 142 до 168 мм, толщиной стенки от 5 до 8 мм, с 

битумным или пленочным изоляционным покрытием. 

На сборном пункте предусмотрена подача метанола и отбивка воды. Утилизация воды путем закачки в пласт 

не реализована. Затруднен индивидуальный замер добываемой с газом воды по каждой скважине.  
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ CКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БОЗОЙ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Токтарбаев А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

В числе причин, вызывающих остановку скважин, входят образование гидратных пробок в шлейфах, 

образование в скважинах песчаных пробок, столба воды, порывы шлейфов. 

В связи с достаточно низкими давлениями на устье скважин гидрато -образование имеет место в основном 

на штуцирующих устройствах. На устье отдельных скважин гидраты образуются лишь в момент их пуска в 

эксплуатацию. Для предупреждения гидратообразования на штуцерах метанол подается с периодичностью 1 раз в 

2 часа. 

 

 
 

Рисунок 1  Схема расположения зон газоводопроявления на СП-5 

 

По участку Жаманкоянкулак по 34-м скважинам (скв. 138, 168, 175, 262, 166, 135, 9Г, 137, 169, 203, 210, 212, 

213, 215, 311, 217, 260, 310, 134, 157, 170, 174, 176, 186, 268, 280, 276, 127, 123, 173, 182, 184, 194, 8Д), 

находящимся в краевой зоне хранилища, в процессе отбора газа наблюдался вынос большого количества воды, т.е. 

эта группа скважин не может эксплуатироваться в безводном режиме в течение всего периода 

эксплуатации.Регулирование дебита скважин происходит на индивидуальных штуцерах, т.к. только пр и таком 

регулировании имеется возможность получения максимально -возможного дебита скважин. Одной из причин 

гидратообразования является водопроявление. В большинстве контрольных скважин на пласт-коллектор в 
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олигоценовых отложениях, перфорированных на глубину 80-130 м, постоянно фиксируются устьевые давления в 

течение всего периода исследований, то есть скважины находятся под газом.  

Характер поведения колебания уровня жидкости в скважинах контрольного горизонта в зависимости от 

изменения пластового давления кумского продуктивного горизонта во время отбора газа, свидетельствует о том, 

что газ кумского горизонта проникает в верхние пласты (в проницаемый интервал контрольно -наблюдательного 

пласта). 

Одной из осложняющих условий эксплуатация является межколонное давление и газопроявление. 

Газопроявление, грифонобразования, межколонные давления  являются серьезными проблемами в 

нефтегазовой отрасли.  

Другими причинами заколонных и межколонных проявлений могут быть проникновение за колонну газа 

через неплотности в резьбовых соединениях обсадных труб; поступление флюидов из одних горизонтов в другие в 

процессе проводки скважины и, особенно при перерывах в бурении, резких колебаниях давления при промывке, 

спуске и подъеме инструмента. 

Как отмечалось выше, такие проявления могут возникнуть или усилиться при очень больших 

противодавлениях в скважине, избыточном утяжелении раствора, восстановлении циркуляции при 

обвалообразованиях, опрессовках, вызывающих разрыв, расслоение пластов в зонах трещинообразований 

непрочных, неустойчивых горных пород. 

При межколонных проявлениях устанавливают место притока по давлению на устье, изменению 

температуры в интервале движения флюида за колонной и другими геофизическими методами, создают в колонне 

отверстия с помощью перфораторов и сверлящих керноотборников, закачивают буровой раствор для глушения 

проявления и затем цементный раствор. 

При проектировании ПХГ  должна быть обеспечена герметичность обсадных колонн, зацементированных 

заколонного пространства и межколонного пространства, устьевй обвязки. 

В процессе эксплуатации скважина может стать негерметичной, результатом чего является межколонное 

давление (МКД). МКД создает углеводородный газ, который проникает в  мехколонное пространство (МКП) через 

разгерметизированные эксплуатационную колонну, цементное кольцо и устьевую обвязку. 

В настоящее время значительное количество скважин Бозойского ПХГ имеют межколонные давления 

(МКД), под которыми понимается наличие напорного газа на устье скважины в герметизированных пространствах 

между обсадными колоннами.  

Появление МКД и газопроявлений определяется воздействием ряда неблагоприятных факторов и явлений 

при строительстве, освоении и эксплуатации скважин. 

Основными причинами проникновения газа в межколонное пространство скважин являются: 

- пропуски в резьбовых соединениях или нарушениях эксплуатационной колонны;  

- пропуски уплотнений колонной головки;  

- наличие газопроводящих каналов в зацементированном пространстве и миграция газа из продуктивного 

пласта; 

- негерметичность внешней обсадной колонны (технической, кондуктора) и миграция газа из техногенной 

залежи. 

Наличие МКД говорит о существовании канала пропуска газа, который создает потенциальную опасность 

проникновения газа закондуктор и его выхода непосредственно на дневную поверхность в виде грифонов.С целью 

своевременного обнаружения МКД, недопущения утечек газа  в окружающую среду и образования техногенных 

газовых залежей предприятие, эксплуатирующее ПХГ должно разрабатывать мероприятия по регулированию МКД 

и восстановление герметичности скважины. 

При наличии МКД в скважинах ПХГ возможны: 

-проникновение газа в водоносные горизонты;  

-образование техногенных газовых залежей;  

-появление газовых грифонов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГРАНУЛИРОВАННОГО 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ДИАТОМИТА 

 

Пангереева Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Гранулированные сорбенты имеют целый ряд преимуществ перед мелкодисперсными в условиях очистки 

воды фильтрованием через слой сорбента. Однако в процессе гранулирования может происходить  ухудше-ние 

сорбционных свойств исходного порошка. 

Гранулирование диатомитового порошка проводили несколькими способами [1]. Исходный 

фильтропорошок, – измельченный природный диатомит, не подвергавшийся обжигу при 800 °С, или 

модифицированный сорбент смешивали с дистиллированной водой в соотношении Т : Ж = 1 : 1, формовали 

цилиндрические гранулы (диаметр 0,5 и 1 мм, длина 5–7 мм), сушили при 120 °С. Термохимическому 

модифицированию под-вергали исходный порошок перед гранулированием или гранулы, полу -ченные из 

исходного диатомитового фильтропорошка. 

При гранулировании природного диатомита полученные гранулы об -жигали при температуре 800 °С в 

течение 1 ч для удаления примесей ор-ганических веществ и придания механической прочности. Для увеличения 

площади поверхности гранул после термообработки природного диатоми-та проводили гранулирование с 

добавлением крахмала в массовом соот-ношении диатомит : крахмал равном 6 : 1. После добавления дистиллиро -

ванной воды формовали гранулы и обжигали (800 °С, 1 ч). Полученные  гранулы подвергали термохимическому 

модифицированию раствором сульфата алюминия (0,5 %) по описанной выше методике. Получали гра -нулы двух 

видов: без крахмала и с крахмалом. 

Адсорбционные свойства гранулированного сорбента определяли в динамических условиях: диаметр 

колонки 15 мм, высота слоя сорбента – 400 мм, слой жидкости над сорбентом – 20 см, линейная скорость фильт-

рации – 6 м/ч. Выбор величины скорости диктуется тем, что она не долж-на превышать 10–12 м/ч [2]. В фильтрате 

определяли концентрацию нефтепродуктов и рассчитывали степень извлечения. 

Полученные результаты представлены в табл. 1  для 4 образцов сорбентов: 1 – гранулы, полученные из 

модифицированного мелкодис-персного диатомита; 2 – сорбент, полученный из мелкодисперсного ис-ходного 

диатомита и модифицированный после гранулирования; 3 – модифицированные гранулы, полученные из 

природного диатомита без предварительной термообработки при 800 
о
С; 4 – модифицированные гранулы, 

полученные из природного диатомита с добавлением крахмала. Для каждого типа сорбента размер гранул: диаметр 

0,5 и 1,0 мм, длина 5–7 мм. 

Таблица 1 

 

Извлечение нефтепродуктов из модельной сточной воды гранулированными сорбентами  в динамическом 

режиме: высота слоя сорбента, h = 40 см;  скорость фильтрации, V = 6 м/ч; исходная концентрация нефтепродуктов 

– 50 мг/л; α – степень извлечения 

         

Сорбент 

           

1   2  3  4 

             

Диаметр гранул , 0,5  

1,

0 

0,

5  1,0 

0,

5  1,0 

0,

5  1,0 

мм             

α, % 

52-

54  

46

-49 

3

2-33  

28-

31 

2

8-30  

23-

26 

3

1-33  

30-

31 

             

 

В целом, степень извлечения нефтепродуктов из модельной сточной воды всеми гранулированными 

сорбентами невысокая. Минимальная степень извлечения отмечена у сорбента, полученного из природного 

диатомита. 

Это можно объяснить тем, что с ростом температуры обработки происходит спекание частиц кремнезема, 

уменьшение удельной поверхности и, как результат, ухудшение сорбционных свойств.  

Приведенные выше данные свидетельствуют, что гранулирование ухудшает сорбционные свойства 

модифицированного диатомитового порошка, при этом снижается его динамическая емкость. 

Таким образом, полученный сорбент целесообразно использовать в мелкодисперсном состоянии, пропуская 

очищаемую воду через небольшой слой порошка из-за больших потерь напора при фильтрации жидкостей. 

Технологически очистка может быть реализована в намывных фильтрах. 

Использование гранулированного модифицированного диатомита в насыпных фильтрах возможно только 

при значительной высоте загрузки для обеспечения достаточной степени очистки от нефтепродуктов и других 

органических веществ. 
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Научный руководитель - к.х.н., Орынбасар Р.О. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИАТОМИТА В КАЧЕСТВ Е СОРБЕНТА 

 

Пангереева Г. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

Диатомит (кизельгур, инфузорная земля, горная мука) — осадочная горная порода, состоящая 

преимущественно из раковинок диатомовых водорослей. Обычно рыхлая или слабо сцементированная, светло-

серого или желтоватого цвета. В различных количествах в диатомите (кизельгуре) встречаются шарики (глобулы) 

опала, а также обломочные и глинистые минералы. Химически диатомит (кизельгур) на 88 % состоит из водного 

кремнезёма (опала). Диатомит в основном состоит из ископаемых одноклеточных инфузорных водорослей 

(диатомиты), состоящие из диоксида кремния. Таких водорослей насчитывается более 15 000 видов.   

Диатомит используется как адсорбент и фильтр в текстильной, нефтехимической, пищевой 

промышленности, для производства отбеливающих земель, в производстве антибиотиков, бумаги, различных 

пластических материалов, красок; как сырье для жидкого стекла и глазури; в качестве строительного тепло - и 

звукоизоляционного материалов, добавок к некоторым типам цемента; полировального материала (в составе паст) 

для металлов и мраморов; для фильтрации пива; как инсектицид, вызывающий гибель вредителей и т. д.   

Диатомит, как природное сырье применяется в сельском хозяйстве и животноводстве в качестве кормовой 

добавки для корма животных и как компостирующее вещество для агрохимических добавок.  

Так как диатомит состоит на 80-85 % из аморфного SiO2 (кремнезема), он обладает высокой абразивностью 

при мелкодисперсном состоянии частиц, что предопределило его применение в шлифовальных пастах, чистящих и 

моющих средствах, а также для производства оптического волокна, жидкого стекла, изготовления красок, 

газобетона и т.д. 

Высокие адсорбирующие свойства диатомита предопределили его применение как фильтрующих элементов 

для различных сред: газо- и нефтеочистка (осушка) масел, питьевой воды, что особенно актуально для стран 

Персидского залива и Ближнего Востока.  

С применением диатомита осуществляют процесс  очистки сточных вод и фильтрацию водоснабжения. В 

мелком виде материал добавляют в бетон и различные растворы для улучшения их свойств.  

Также сорбент: 

добавляют в сухие строительные смеси; 

используют в качестве компонента при изготовлении резинотехнической продукции, теплой штукатурки;  

добавляют в изделия на основе полимерных пластических масс. 

Тонкоизмельченный материал необходим и при создании теплых полов. 

Несмотря на похожие свойства этих двух материалов у диатомита есть некоторые отличительные 

особенности, которые делают его  более эффективным по сравнению с бетонитом. Рассмотрим их более подробно: 

высокая пористость, благодаря которой, материал способен впитывать жидкость, не меняя внешний вид, 

свойства и структуру; 

диатомит не реагирует на добавление поглощаемых жидкостей. В случае их применения отсутствует какая-

либо реакция. Абсорбция не сопровождается образованием тепла. Данный процесс исключает выделение 

жидкостей и летучих веществ, свойства которых могут оказаться непредсказуемыми;  

диатомовый материал относится к сорбентам, которые  не разносятся ветром и быстро выполняют 

необходимые функции. За счет повышенной прочности гранулы защищены от разрушения. Сорбент надежно 

удерживается внутри капсулы; 

вещество радиационно безопасное, при поддержании нормальных условий стабильное. Диатомит относится 

к химически неактивным материалам, не разрушается вследствие окисления и не меняет своих свойств под 

действием различных факторов внешней среды. 

Кроме того, для транспортировки сорбента не требуется создание особых условий. В процессе хранения и 

вследствие утилизации материал безвреден для человека и окружающего пространства . 
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ҚОПА КЕН ОРНЫНДА ҚҰМҒА ҚАРСЫ КҮРЕС ТӘСІЛДЕРІ 

 

Жуманбетова Н.У., Тілеужан Ж.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ұңғымаларды пайдалану кезінде құм пайда болудың алдын алу мәселесі мұнай өнеркәсібіндегі маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. 

Соңғы жылдары бұл проблеманың өзектілігі уақ және ұсақ түйіршікті фракциялардың құмы басым тұрақсыз 

коллекторлардан құралған  өнімді қабаттардан жоғары тұтқырлы мұнай өндірудің термиялық әдістері көлемінің 

артуына байланысты күрт өсті. 

Механикалық және физикалық-химиялық болып бөлінетін құмды шығаруға қарсы күрестің көптеген 

әдістері белгілі. Алайда, бұл әдістердің барлық алуан түрлері  құм көрінуін болдырмау міндеттерін толық 

шешпейді. 

Қолда бар деректерге сүйенсек, белгілі тәсілдердің ең перспективасы ұңғымаларда қиыршық тас 

толтыратын сүзгілерді орнату болып табылады. 

Қопа кен орнының ерекше шарттары: борпылдақ, құмды коллекторлар, қабат мұнайының үлес салмағы мен 

тұтқырлығының жоғары болуы, сондай-ақ қабат қысымының төмендігі кен орын ұңғымаларын игеруден бастап 

механикаландырылған тәсілмен пайдалану қажет екендігін көрсетті. 

Ұңғымаларды пайдалану үшін диаметрі 43-56 мм НГН-1 және НГН-2 типті құбырлық сораптар, 3/4
" 
 

штангалар пайдаланылды және пайдаланылып келеді. 

Сораптар диаметрі 2 және 2  1/2
"
 сорапты-компрессорлы құбырмен сүзгішке немесе сүзгішті бөлікке дейін 

түсіріледі. Тереңдік сораптар жетегі ретінде СКН-3 теңселме-станоктар қызмет етеді. 

Сораптарды қорғау үшін және олардың берілу коэффициентін көтеру үшін әртүрлі конструкциялы сүзгілер 

(4
"
, 3

"
 бірқабатты , екі қабатты сымды сүзгілер, үшқабатты сүзгілер, титанды, металлкерамикалық химиялық 

шайырлар ФРЭС, Контарен және т.б) пайдаланылды. 

Сынама пайдалану процесінде сұйықтықтағы құмның құрамы горизонт бойынша мына аралықта ауытқыды:  

II – горизонт бойынша –       2,1;         1,8;         2,6% 

III – горизонт бойынша -      1,3;         1,2;         0,8% 

II+III – горизонт бойынша – 4,8;         4,5;         0,4% (барлау мәліметі бойынша) 

Жылулық әсер ету кезінде мұнай өндіруді қарқындату ұңғымалардың дебитін ұлғайтады, ал бұл құм 

көрінуін күшейтеді. 

Газ бөлу және газдалған сұйықтықты сүзу кезінде ұңғының түп аймағының бұзылуы қарқынды және үлкен 

тереңдікте болады. 

Ұңғымаларды пайдалану кезінде құмның пайда болуының зиянды әсерін жоюға бағытталған іс-шаралар 

әртүрлі. Мақсатына қарай оларды 3 топқа бөлуге болады. 

Бірінші топқа ұңғы түбіне құмның келуін толық тоқтату және құм мөлшерін азайту бойынша шаралар 

жатады. 

Екінші топқа ұңғыдан келіп түскен құмды толық шығаруды қамтамасыз ету шаралары жатады. 

Үшінші топ сорапты-компрессорлы құбырға түскенге дейін құмды сепарациялау жөніндегі іс -шараларды 

қамтиды.  

Іс-шараның бірінші тобына негізінен ұңғының түп аймағындағы жыныстарды әртүрлі тұтқыр 

материалдармен (цементті құмды қоспа, ФРЭС, Контарен) бекіту, қабат интервалында сүзгілерді орнату (әртүрлі 

конструкциялы), ұңғының түп аймағына қабатты гидравликалық жарумен бірге ірі түйіршікті құмды айдау  кіреді.  

Құм көрінуімен күресу үшін ұңғының түп аймағын  әртүрлі пластикалық массалармен (шайырлы ракушка), 

ФРЭС қоспасымен, ФА маномерімен және Контаренмен бекіту бойынша 62 ұңғыма -операциялар жүргізілді 1.  

Құмдар  шығуымен  күресудің  минимальды  қосымша  шығынсыз  тиімді  әдісін  қолдану,  ұңғыма  жұмысы  

технологиялық  режимін  жақсарту  кен орнының  техникалық-экономикалық көрсеткіштерін көтеруге   мүмкіндік  

береді. 
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Қиындатылған жағдайда ұңғыманы штангалы сораптармен пайдаланғанда арнайы қорғаныш тетіктерін 

немесе сораптың қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін технологиялық тәсілдерді қажет етеді. Қиындықтар мен 

ақаулар көбінесе өнім құрамында құмы немесе газы бар ұңғымаларды пайдаланған кезде туындайды. Қабаттан 

мұнаймен бірге келіп түскен құм, сорапқа еніп, оның детальдарын уақытынан бұрын тозуға, сонымен қатар 

цилиндрдегі плунжердің сыналануына әкеліп соқтырады. 

Сорапты құмның зиянды әсерінен сақтандырудың негізгі технологиялық шаралары төмендегідей: 

- ұңғымадан сұйықты өндіруді реттеу; 

- арнайы типті плунжері бар (ойықтары бар немесе «пескобрей» типті) сорапты қолдану;  

- сорап арқылы өтетін сұйық ағынындағы құм концентрациясын азайту үшін ұңғыманың құбыраралық 

кеңістігіне мұнайды құю және осы сұйық ағыны қозғалысы жылдамдығын арттыру қажет;  

- құбырлы штангаларды қолдану қажет. 

Құмдар  білінуімен  күрестің  ұңғымаларды  әртүрлі  құмдарға  қарсы сүзгілермен  жабдықталуына  

негізделген  механикалық әдісі  көптен  бері  белгілі.   

Технологиялық шаралармен қатар құмды айырудың сүзгілеу (сүзгі) және айыру (құмды якорлер) әдістерін 

қолданады. 

Құмды якорлар әртүрлі конструкциялы болады. Құмды якорлардың жұмысы сорап қабылдауына келіп 

түсетін сұйық ағысы қозғалысы бағытын өзгерту және жылдамдығын төмендету арқылы мұнайдан құмды айыруға 

негізделген. 

Тура және кері әсер ететін  якорьларда   сұйық   қозғалыс   бағытын   180    

градусқа   өзгертеді, құм ауырлық күші әсерінен бөлініп, құмды қалтаға тұнады, құмды қалта құмға 

толғаннан кейін якорь беткі қабатқа шығарылып, тазартылады. Жұмыстың   тиімді   болуы   қабатта   шығатын 

сұйық ағына жылдамдығының   болуы және құмның тұну жылдамдығының төмен болуына   байланысты.  

Жұмысқа ең тиімдісі айналмалы типті құмды якорь (сурет 1).  

 
Сурет 1 – Құмды якорь 

1-ауыстырма; 2-ішкі құбыр; 3-корпус; 4-муфта. 

 

Якорға келіп түсетін  сұйық  А  саңылауы  арқылы  диаметрі  кіші  құбырға 2  өте о тырып, корпусқа 3 келіп 

түседі, онда сұйықтың жылдамдығы тез төмендейді және ағыстың қозғалу бағыты өзгереді. Құм корпус түбіне 

тұнады, ал құмнан тазарған сұйық сорап қабылдауына келіп түседі. Корпусқа құмның жиналуына байланысты, 

якорді жоғарыға шығарады да құмнан тазартады және қайтадан ұңғымаға түсіреді 2. 

Кәсіпшілік  тәжірибе көрсеткендей,  қабаттардан  құмдар  келуін  тоқтатудың  жай  және  жеткілікті көп  

таралған  әдісі -  механикалық әдіс  болып табылады. Оларға мұнай  ұңғымаларын  әртүрлі  конструкциялы 

құмдарға  қарсы  сүзгілермен   жабдықтау  жатады. 
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Уральской академической научной школой физико - химиков - металлургов (Н.А. Ватолиным, Г.К. 

Моисеевым и др.) разработана и успешно применяется в физико-химических расчетах металлургических систем 

модель идеальных растворов продуктов взаимодействия (ИРПВ), в том числе и для оценки состава и структуры 

расплавов системы Fe-Si. Моделирование выполнено для системы Fe-Si-Ar при 1873 и 2000К с учетом 

парциальных давлений компонентов в газовой фазе. 

Термодинамическая устойчивость кластеров (группировок, ассоциатов) различна. Ее приняли 

пропорциональной максимальным концентрациям кластеров. Для 1873К термодинамическая прочность кластеров 

[FeSi], [Fe3Si], [FeSi2] и [Fe5Si3] соотносится как 17,2:6,6:1,9:1,0, соответственно. Наиболее устойчивыми 

(прочными) являются кластеры конгруэнтно плавящегося химического соединения - моносилицида FeSi [1]. 

Применительно к анализу системы Fe-Si авторы приняли, что равновесными фазами в этой системе являются 

химические соединения FeSi, FeSi2, Fe3Si и Fe5Si3.  

А.И. Зайцев и др. исследовали термодинамические свойства твердых и жидких сплавов Fe-Si сочетанием 

эффузионного метода Кнудсена и масс-спектрометрией в температурном интервале 1351-1782К и диапазоне 

составов 9,2-82,2ат.% Fe. Были измерены величины давлений паров железа и кремния над сплавами, химические 

составы которых соответствовали концентрационным областям двухфазных равновесий Fe2Si (20масс.% Si) + FeSi 

(33,3масс.% Si) и FeSi + FeSi2 (h) (50масс. %Si), а также температурно-концентрационным полям равновесий FeSi с 

жидкостью [2]. 

Перед выплавки ферросилиция необходимо узнать теоретические данные о сплаве, например, температура 

размягчения и плавления, определения основных металлосодержащих и газообразных фаз, переходы фаз при 

изменениях температуры. Описываемая программа (TERRA) предназначена для расчета произвольных систем с 

химическими и фазовыми превращениями. Она позволяет моделировать предельно равновесные состояния и 

реализует созданный в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана [3] м етод и 

алгоритм расчетов. Перед началом расчета нам необходимо знать химический состав металла (таблица 1). Расчет 

ведем при давлении равным 0,1Па, в интервале температур 1273- 2273К. На основании полученных данных 

построены графики образования, перехода и разложения основных существующих фаз при увеличении 

температуры до 2273К.  Графики изменения состава различных газовых и конденсированных фаз представлены на 

рисунке 1. 

В результате расчетов программой «ТЕRRА» было получено 12 конденсированных фаз.  

 

Таблица 1 - Химический состав исследуемого материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты, проведенные с помощью программы «TERRA» также характеризуют 

появления конденсированных фаз в зависимости от температуры. 

 

Эле

мент 

% 

Si 7

6,717 

Fe 2

1,683 

Al 0

,995 

Ca 0

,259 

Mg 0

,012 

S 0

,068 

P 0

,047 

C 0

,22 
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Рисунок 1 - Зависимость содержание конденсированных CaMgSi2O6(c), CaFeSiO4(c), CaFe2O4(c), CaAl2O4(c),  

MgSiO3(c), Ca3P2O8(c), CaSiO3(c), FeSiO3(c),Fe2O3(c), Fe3O4(с), SiO2(c), Al2SiO5(c)  от температуры 

На рисунке 1 (а) показаны четыре кальцийсодержащие конденсированные фазы CaMgSi2O6(c), CaFeSiO4(c), 

CaFe2O4(c), CaAl2O4(c), они характеризуются ярко выраженными кривыми в зависимости от температуры. Опишем 

каждую фазу по отдельности: конденсированная фаза CaMgSi2O6(c) находится в равновесии со своими парами до 

температуры 1873К при концентрации данной фазы приблизительно 15%, затем с увеличением температуры на 

100К данная кривая сходит на минимум в точке при 1973К и более не участвует в области изучаемых температур. 

Кривая CaFe2O4(c), аналогично предыдущей кривой имеет сход на минимум в точке 1973К, при этом до нагрева до 

указанной ранее температуры она достигла концентрации примерно в 38% (1573-1973К). Также, как и предыдущая 

фаза (CaMgSi2O6(c)), она не участвует в процессе, пока не достигнет температуры 2273К, свыше данной 

температуры происходит максимальная конденсация фазы, равной ее 100% -ной концентрации. Значительно 

отличается кривая CaFeSiO4(c), ее можно заметить лишь в трехсотградусном интервале температуре (1873-2073К), 

где она резко достигает максимальной конденсации в 100%-ной концентрации в точке 1973К и также резко 

исчезает. При температуре 1973°С появляется новая конденсированная фаза CaAl2O4(c), с содержанием около 38%. 

Образование конденсированной фазы CaAl2O4(c) доказывает разложение предыдущих конденсированных фаз 

CaMgSi2O6(c) и CaAl2O4(c) в указанном температурном интервале. 

На рисунке 1 (б) мы можем наблюдать стабильную и две предположительно переходящие друг в друга 

конденсированные фазы. Кривая Ca3P2O8(c) остается неизменно стабильной на уровне 9% содержания фаз. Кривая 

CaSiO3(c) с уровня 25% резко снижается до нуля в промежутке температур 1573-1673К, что характеризует 

разложение данной фазы. Кривая же MgSiO3(c) наоборот в пределе температур 1873-1973К, возрастает до 

начального уровня концентрации кривой CaSiO3(c), что свидетельствует о возможном замещении этих двух фаз 

друг другом. 

Железосодержащие конденсированные фазы FeSiO3(c), Fe2O3(c), Fe3O4(с), которые представлены на рисунке 1 

(в), имеют свои особенные характеристики, например, конденсированная фаза Fe3O4(с) образуется при температуре 

1273К с содержанием 9%, затем в интервале температур 1573-1773К кривая вдвое увеличила свою концентрацию, 

но с 1973-2073К кривая идет на спад (стремится к нулю). Но при этом при высоких температурах (1973К) 

появляется другая железосодержащая конденсированная фазы FeSiO3(c), с содержанием около 35%, после чего 

фаза вошла в равновесие. Третья кривая берет начало 22%-ной концентрации, но при повышении температуры 

выше 1573К она идет на спад (стремится к нулю), объясняется этот процесс разложением фазы.  

Кремнийсодержащие фазы SiO2(c), Al2SiO5(c) подобно друг другу в интервале температур от 1273К до 1973К 

проявляют стабильность на уровне концентраций около 9 и 11% соответственно. Конденсированная фаза Al2SiO5(c) 

начиная с 1973К идет на спад (стремится к нулю) и достигает своего равновесия лишь при 2173К. Фаза SiO2(c) при 
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повышении температуры на 100К снижает концентрацию до 8% приблизительно, после чего она возвращается к 

стабильному состоянию (~ 8%). 

Таким образом, с помощью программного комплекса «TERRA» были изучены образование перехода и 

удаление разных фаз, которые в сумме составляют полученный металл из исследуемых материалов. Кроме того, с 

помощью программного комплекса «TERRA» были установлены температурные характеристики образования 

интересующих конденсированных и газовых фаз. Данное исследование также может служить источником для 

определения температуры восстановления и плавления при выплавке различных марок ферросплавов и стали.  

 

Список использованных источников : 

1. Попель С.И., Щергин Л.М., Царевский Б.В. Температурная зависимость плотности и поверхностного 

натяжения расплавов железо-кремний // Журнал физической химии. 1970. т. Х, вып. 1. с.260-261. 

2. Brooks R., Cameron A. Measurement of the Surface tension of the Jron- Silicon System using electromagnetic 

levitation // ISIJ International, v.40 (2000). Supplement S.157-159. 

3. Казенас Е.К., Чижиков Д.М. Давление и состав пара над окислами химических элементов. М.: Наука. 

1976. - 342с. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПЛАВКИ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ 

СПЛАВОВ 

 

А.Г. Бурумбаев, А.Ж. Мырзабек, Ә.Б. Телғара. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

В теории и практике металлургии важное значение имеет изучение состояния материалов, вовлекаемых в 

металлургический передел, в зависимости от температуры и давления. Однако классическое термодинамическое 

исследование процессов, в сложных системах требует применения сложных математических расчетов и связано с 

необходимостью определения термодинамических параметров большого количества независимых реакций. Часто 

ограничены или отсутствуют данные по ряду свойств веществ, необходимые для определения изменения 

свободной энергии Гиббса реакций, что в подобных случаях вообще исключает возможность термодинамического 

анализа многокомпонентных систем. Последний, к тому же, не учитывает особенности промежуточных стадий 

процесса, так как оперирует только с входными и выходными параметрами процесса. При этом конечным 

результатом таких исследований, является диаграмма фазового состава отдельно взятой системы, наиболее 

близкой к составам металлургической продукции. По этой диаграмме можно наглядно проследить эволюцию 

фазовых превращений в шлаковых и металлических системах и прогнозировать конечное их состояние. 

Перед началом расчета нам необходимо знать химический состав металла (таблица 1). Расчет ведем при 

давлении равным 0,1Па, в интервале температур 873- 2773К.  

 

Таблица 1  

 

Химический состав исследуемого материала 

 

Элемен

т 
% 

W 51,901 

Мn 2,1934 

Si 7,4413 

C 0,3015 

Fe 37,902 

Сu 0,0592 

As 0,0219 

S 0,0286 

Р 0,1085 

Sn 0,0426 

Программа «ТЕРРА» предназначена для расчета произвольных систем с химическими и фазовыми 

превращениями. Она позволяет моделировать предельно равновесные состояния и реализует созданный в 

Московском государственном техническом университете им. Н.Э.Баумана [1] метод и алгоритм расчетов. 

Программа сопряжена с обширной базой данных свойств индивидуальных веществ, что делает ее пригодной для 

исследования произвольных по химическому составу композиций.  

По завершении расчетов программа выдает таблицу формата MS EXCEL с расширением xls, которая 

содержит значения параметров состояния, так и концентрации компонентов равновесия. Для удобства обработки 

расчетов мы выбрали только конденсированные фазы (таблица 2). 
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Таблица 2  

 

Результаты исследования 

 

Т W

(с) 

% F

eO(c) 

% W

O2(с) 
% 

WO

3(с) 
% 

8

73 

1,

0E-30 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

84721 

11

,552 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

9

73 

1,

0E-30 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

2,

17536 

13

,604 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

1

073 

2,

3E-26 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

2,

17536 

13

,604 

2,3

E-26 

1,

9E-25 

1

173 

2,

3E-26 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

54507 

9,

663 

0,63

292 

5,

30479 

1

273 

2,

3E-26 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

48666 

9,

297 

0,68

704 

5,

7964 

1

373 

2,

3E-26 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

43388 

8,

967 

0,74

478 

6,

2406 

1

473 

4,

6E-25 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

38799 

8,

68 

0,78

726 

6,

6265 

1

573 

1,

1E-27 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

34873 

8,

435 

0,82

009 

6,

952 

1

673 

1,

2E-30 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

31625 

8,

232 

0,85

519 

7,

1836 

1

773 

1.

3E-30 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1,

2735 

7,

964 

0,87

837 

7,

3293 

1

873 

0,

41278 

5,01133

1914 

1

E-30 

1,45

E-29 

1

E-30 

6,

2E-30 

1,68

807 

14

,2075 

1

973 

0,

40372 

5,01133

1914 

2

E-30 

4,16

E-29 

1

E-30 

6,

2E-30 

1,61

048 

13

,5544 

2

073 

0,

39179 

5,01133

1914 

2

E-30 

4,16

E-29 

1

E-30 

6,

2E-30 

1,45

694 

12

,2622 

2

173 

0,

37343 

5,01129

145 

1

E-30 

1,45

E-29 

1

E-30 

6,

2E-30 

1,16

158 

9,

7763 

2

273 

0,

33953 

5,01121

0522 

1

E-30 

1,45

E-29 

1

E-30 

6,

3E-30 

0,56

632 

4,

7664 

2

373 

0,

29549 

5,01080

5883 

1

E-30 

1,45

E-29 

1

E-30 

6,

3E-30 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

2

473 

0,

26363 

5,00894

4544 

1

E-30 

1,45

E-29 

1

E-30 

6,

3E-30 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

2

573 

0,

20939 

4,99765

5117 

0

,0013 

0,01

8625 

1

E-30 

6,

3E-30 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

2

673 

0,

08045 

4,96544

5857 

2

,159 

31,2

0177 

1

E-30 

6,

3E-30 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

2

773 

1,

E-30 
0 

4

,739 

68,7

7961 

15

,9900 

6,

2E-30 

1,0

E-30 

8,

4E-30 

 

2,

77026 
100 

6

,8778 100 

1

E-30 

10

0 

11,8

8156 

10

0 

 

По полученным данным были построены графики зависимости содержания фаз от температуры. 

В результате расчетов программой «ТЕРРА» было получено около 62 фазовых состояний, из них 9 

конденсированных, 53 неконденсированных. Для нас наибольший интерес представляют конденсированные фазы, 

поэтому их рассмотрим более подробно в рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Зависимость содержания конденсированных фаз WO3, WO2, FeO, W от температуры 

 

В статье было изучено образовавшие конденсированные фазы в интервале температур 873 - 2273К. 

Конденсированная фаза WO3 выявлено только в интервале температур 973 - 2373К. При температуре 1973К 

содержание данной фазы достигается до 15%, затем с увеличением температуры до 2373К содержание 

конденсированной фазы WO3 резко снижается от 15 до 0%. Содержание данной фазы до максимума имеет 

несколько скачка образную состоянию при температурах 1173К (6%) и 1773К (8%). Конденсированная фаза WO2 

представлена в интервале температур 973 - 1873К. Содержание данной фазы меняется в зависимости от 

температуры с 14 до 0%. При температурах 1173 и 1773К содержание данной фазы составляет 10 и 8% 

соответственно. Железосодержащая конденсированная фаза FeO во всех температурных интервалах представлено 

стабильном состоянием с содержанием около 6%. Конденсированная фаза вольфрама наблюдается лишь в 

интервале температур 1773 - 2773К. Конденсированная фаза вольфрама имеет максимум при температуре 1873К с 

содержанием около 15%, далее с повышением температуры данная фаза теряет свое содержание о т 15 до 0%. В 

остальных температурных интервалах указанные конденсированные фазы не наблюдаются.  

Таким образом, с помощью программного комплекса Терра была изучена образование перехода и удаление 

разных фаз, которые в сумме составляет полученного металла из исследуемых материалов. Кроме того, с помощью 

программного комплекса Терра была установлена температурные характеристики образование интересующих 

конденсированных и газовых фаз. Данные исследования также может служить источником для определения 

температуры восстановление и плавление при выплавке различных марок ферросплавов и стали.  

  В данной статье выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

 1. В теории и практике металлургии важное значение имеет изучение состояния материалов, для это го 

была проведено термодинамическое моделирование вольфрамсодержащих шихтовых материалов.  

2. В результате исследований термодинамических расчетов с использованием программного комплекса 

«ТЕРРА» были установлены основные существующие конденсированные фазы, характеризующие составы 

выплавляемого сплава. 
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В большинстве своем изготовление строительных изделий, в том числе, сравнительно нового и весьма 

популярного вида изделия как тротуарная плитка, неотъемлемо связано с процессом прессования.  

Прессование тротуарной плитки сейчас в основном осуществляется по полусухому способу прессования, 

что позволяет исключить одну из наиболее сложных и длительных операций технологического процесса – сушку. 

В технологической линии по производству строительных изделий полусухим способом основным оборудованием 

является пресс. Эффективность работы линии и качество получаемого изделия во многом определяется 

совершенством прессового оборудования.   

Метод пластического формования тротуарных плит – это «классический» способ получения кирпича, 

основанный на формовании сырца с влажностью 12–25% с дальнейшими процессами сушки и обжига.  

Кирпич, полученный этим способом, имеет ряд преимуществ: 

1. При этом способе можно получить высококачественные тротуарные плиты различно го вида и различных 

цветовых оттенков (в зависимости от добавок).  

3. Качественная тротуарная плита пластического формования прочен, износостоек, долговечен и 

экологически безопасен.  

Первый этап при изготовлении тротуарных плит данным способом  — это подготовка сырья. Применение 

метода пластического формования предусматривает приготовление глиняной массы с  содержанием влаги до 20 

процентов. Сырьем для изготовления тротуарных плит служит, как правило, глины и суглинки, с содержанием 

карбидов кальция, магния и оксида алюминия. Также применяют различные добавки. Добавками могут быть 

отходы углеобогащения или любые местные отходы (например, золошлак, отходы угледобычи). Количество 

добавок составляет примерно 30%. 

Куски глины тщательно измельчаются до  размеров 100-150 мм, а затем при помощи специальных 

конвейеров с набором вальцов происходит последовательное дальнейшее измельчение глиняной массы (до 

размеров 1 мм) и удаление мелких каменных вкраплений. Затем в смесителе с фильтрующей решеткой глиняная 

масса увлажняется и тщательно перемешивается. Количество влаги доводится до  12-25%. В смесителе к глине 

примешиваются необходимые добавки. И в завершение первого этапа прессами формуется брус, заготовка 

будущих тротуарных плит. 

На втором этапе отформованный брус разрезается на отдельные изделия, так называемый плита-сырец. 

Обжигать сразу плиту-сырец нельзя, так как на данном этапе он имеет очень высокое содержание влаги 

и при обжиге просто потрескается. Поэтому тротуарные плиты сначала сушат, процесс сушки является 

обязательным. В это время влага, содержащаяся в изделиях, перемещается из внутренних областей к поверхности, 

вступает в соприкосновение с теплым воздухом и испаряется. В результате испарения воды освобождается место 

между частицами глины. Происходит уменьшение объема изделий или усадка. Температура сушки и обжига, 

а также темп роста температуры, играют важную роль в процессе изготовления кирпичей. Влага начинает 

испаряться при нагреве изделия в диапазоне температур 0-150°C. Когда температура нагрева достигает 70°C, 

давление водяных паров может достичь критических значений, что  в свою очередь приведет к возникновению 

трещин. Рекомендуемый темп роста температуры 50-80°C в час. При этом скорость испарения влаги 

с поверхности, не будет опережать скорость парообразования внутри изделия. После завершения сушки 

тротуарные плиты отправляются на обжиг в специальные печи. 

Завершающая стадия в процессе изготовления тротуарных плит методом пластического формования – 

обжиг. Плита сырец отправляется в печь, все еще имея небольшое количество влаги, примерно равна 8-12%. 

Поэтому в начале обжига происходит досушивание плит. Затем при  температурах 550-800°C начинается 

дегидратация глинистых минералов. Кристаллическая решетка минералов распадается, в  результате теряется 

пластичность глины, происходит усадка изделия. В диапазоне температур 200-800°C выделяются летучие 

органические примеси глины и добавки. При этом темп роста температуры обжига достигает значений в 300-350°C 

в час. Далее некоторое время температуру выдерживают до  полного выгорания углерода. Дальнейшее повышение 

температуры, более 800°C, приводит к структурному изменению изделия. На этом этапе темп увеличения 

температуры составляет 100-150°C в час. После того как достигнута максимальная температура обжига, 

происходит выдерживание температуры, для равномерного прогрева всего изделия. Затем начинают снижать 

температуру обжига на 100-150°C. При этом плиты еще более усаживаются и деформируются. По достижении 

температуры ниже 800°C темпы охлаждения достигают значений в 250-300°C в час. Время на обжиг партии 

изделий при таких условиях составляет примерно 6-8 часов. После обжига структура изделия полностью меняется. 

Теперь это камневидный предмет, водостойкий, прочный, устойчивый к перепадам температур, а также 

обладающий другими полезными свойствами. 

В соответствии с изложенными представлениями для предотвращения трещин расслаивания рекомендуется 

применять порошки с возможно большей однородностью зерен по их крупности и, во всяком случае, с удалением 

из порошка более крупных зерен, оказывающих наибольшее сопротивление сжатию. Повышение влажностной 

однородности порошка также будет снижать его склонность к образованию трещин расслаивания, так как 

сопротивление порошка сжатию зависит не только от его гранулометрического состава, но и от его влажности. 

Увеличение влажности порошка повышает внутреннее давление запрессованного в нем воздуха. Давление 

его внутри прессовки (при W =10-12%) достигает почти 10 МПа, в то время как при влажности порошка 6-8% 

давление запрессованного воздуха не превышает 2 МПа. Высокое давление воздуха во влажных порошках 

приводит к возникновению в прессовках растягивающих напряжений и как следствие к образованию трещин 
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расслаивания. В связи с этим некоторые специалисты рекомендуют прессовать тротуарные плиты из порошков 

пониженной влажности (7-8%), но при более высоких давлениях - 40 МПа. 

При медленном прессовании запрессованный воздух более равномерно распределяется в прессуемом 

порошке, в результате чего предотвращается образование отдельных, более опасных зон , в которых усилия 

превышают прочность прессовки в момент конца ее сжатия. 

Необходимо отметить, что наличие пустот в плитах приводит не только к улучшению качества изделия 

(уменьшению массы, уменьшению теплопроводности), а  также к улучшению процесса производства. Изделия 

быстрей проходят процесс сушки. Пустоты дают возможность ускорить прогрев всего изделия и  тем самым 

снизить расход топлива, затрачиваемый на сушку и обжиг. Повышается равномерность нагрева всего изделия, 

что ведет к повышению качества получаемых плит.  

На завершающей стадии готовые тротуарные плиты поступают на  склад готовой продукции. 
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Основные параметры процесса: осадка смеси, сопротивление прессованию, площадь контакта и время 

удара. 

Основным прессующим узлом предлагаемого газоимпульсного прессового оборудования является шток, 

закрепленный к поршню, и который  посредством прикрепленных к нему насадок, прессует смесь в форме. В связи 

с этим, предлагаем математическую модель хода штока газоимпульсного прессового оборудования.  

С учетом результатов исследования первого этапа движения рабочего органа, при расчете выходных 

параметров второго этапа производилось варьирование входных переменных (скорость прессования, площадь 

контакта, сопротивление материала и усадка материала).  

Учитывая, что нами было составлено  дифференциальное уравнение движения смеси при газоимпульсном 

прессовании и завершив математическое моделирование движения хода штока, с помощью которой установлена 

взаимосвязь основных параметров  конструируемого газоимпульсного прессового оборудования, возникает 

необходимость составления программ и планов проведения экспериментальных исследований.  Также необходимо  

проведение  теоретических исследований, по определению основных параметров прессового оборудования для 

производства тротуарных плит из полусухой смеси, влияющих на качество изделий. 

Предлагаемая оценка скорости прессования позволяет прогнозировать производительность различных 

машин, проводить сравнение, оценивать производительность машины при проектировании новых и модернизации 

существующих конструкций, определять влияние параметров машины на производительность и пути ее 

повышения. 

Прессовые машины работают с различными материалами, имеющими различные физико-

механические свойства. Требования, предъявляемые к ним, весьма разнообразны. Для удовлетворения 

этих требований, которые иногда противоречивы, необходимо обеспечить правильный выбор основных 

параметров прессовых машин, обеспечивающие наибольшую эффективность работы машины с 

большим диапазоном регулирования процесса прессования в зависимости от  физики и реологии смеси.  

Под параметрами в технике подразумевают постоянную для данного устройства или процесса 

величину, которая характеризует существенное свойство, отличающее его от подобных ему других 

устройств или процессов. Значение величины параметра какого-либо устройства или механизма может 

изменяться в некотором диапазоне, границы которого определяются различными критериями 

эффективности и развитием техники. При оценке по одному критерию значение параметра может быть 

экстремальным (максимальным или минимальным). В этом случае полученную величину называют 

оптимальным параметром [1]. 
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При выборе метода прессования и его конструктивных особенностей для прессового оборудования 

альтернативными являются следующие конструктивные параметры: скорость прессования v, которая отражается в 

производительности машин и усилие  прессования P.  

В процессе поиска рациональных параметров необходимо установить признак, по которому эти 

параметры будут оцениваться, то есть выбрать критерии эффективности. От правильности его выбора в 

значительной мере зависит метод решения и практическая приемлемость полученного результата [2].  

В качестве критерия эффективности при исследовании производительности и качества продукции 

нами выбрана скорость прессования при производстве тротуарных плит из полусухой смеси, которая 

является важнейшим показателем, определяющим совершенство конструкции существующих 

прессовых установок в производстве тротуарных плит из полусухой смеси [3]. Поэтому необходимо 

обеспечить ее максимальное значение. 

Учитывая, что качество продукции, при прессовании полусухой смеси прямо пропорционально к 

скорости [4], тогда скорость прессования проектируемого газоимпульного прессового оборудования 

можно определить:  

t

mcP
vпр


 ,    maxпрv ,                           (1)               

где vпр– скорость прессования установки, м/с; 

     Р – давление в камере сгорания, которая зависит от давления импульса нагруженное при 

взрыве газовоздушной смеси, МПА;  

     t – время хода штока от ВМТ до НМТ, сек; 

    с – коэффициент жесткости пружины, Н/м; 

    m – коэффициент, указывающий реологию (уплотняемость, насыпная прочность, насыпная плотность, 

вязкость и др.) смеси. Для полусухой смеси, применяемых в производстве тротуарных плит из полу сухой смеси 

равна  

 m = 1, - 1,15 [5].  

 

Импульс взрыва определяется: 

 

                                  (2)      

 

где Рни– давление импульса 

нагружения, которая определяется 

стехиометрическим составом газовоздушной смеси, Н; 

        V– объем камеры сгорания, м
3
; 

        t – время нарастания импульса нагруженные до максимума, сек. 

 

Прежде всего, необходимо установить наличие взаимосвязей и их характер. Вслед за этим возникает вопрос 

о тесноте взаимосвязей и степени воздействия различных факторов (причин) на интересующий исследователя 

результат. Если черты и свойства изучаемых объектов могут быть измерены и выражены количественно, то анализ 

взаимосвязей может вестись на основе применения математических методов. Использование этих методов 

позволяет проверить гипотезу о наличии или отсутствии взаимосвязей между теми или иными признаками, 

выдвигаемую на основе содержательного анализа. Можно установить тесноту и характер взаимосвязей или 

выявить силу (степень) воздействия различных факторов на результат. 

Простейшей формой функциональной связи является линейная зависимость, которая широко используется в 

регрессионном и особенно в корреляционном анализе. Гипотеза о линейной связи между исследуемыми 

признаками получила широкое распространение в анализе взаимосвязей.  
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УМНЫЙ СВЕТОФОР 

 

Алжанов А, Оразов Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

В крупных городах существуют проблемы транспортной логистики. Это связано с повышением уровня 

автомобилизации, а также наличием парковок на проезжей части. Все это приводит к снижению уровня 

безопасности движения транспортных средств и пропускной способности улично -дорожной сети, которые 

вызывают предзаторовые и заторовые режимы движения. 

Радикального улучшения условий движения транспорта в городе, на длительную перспективу, можно 

достичь при осуществлении мер градостроительного характера: строительством мостов, тоннелей, пробивкой 

новых магистралей. Осуществление таких проектов требует значительных финансовых вложений и затрат 

времени. Анализ показывает, что значительно смягчить ситуацию позволит внедрение интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС), которая позволяет управлять дорожным движением в городе.  

Управление транспортом в наши дни – это сфера, объединяющая целый комплекс научных дисциплин, 

таких как: теорию управления, системный анализ, геодезическое обеспечение, теорию транспортных систем, 

информационное моделирование, топологический анализ, пространственные знания.  

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система управления, реализующая инновационные 

разработки для управления автомобильными потоками. 

В результате использования таких систем, мы получаем так называемые «умные дороги». Они включают в 

себя: 

детекторы транспортного потока; 

адаптивные светофоры; 

средства автоматической фиксации нарушений ПДД;  

электронные средства безостановочной оплаты проезда;  

подключенные информационные табло;  

системы автоматизированного управления освещением;  

другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные метеостанции, дорожные 

контроллеры и пр.); 

системы GPS/ГЛОНАСС. 

Рассмотрим одну из составляющих последнего пункта – систему «умный светофор». 

Система «Умный светофор» предназначена для повышения пропускной способности перекрестков  с 

помощью динамического управления сигналами светофора. Система состоит из контроллеров, камер и удаленных 

датчиков движения, которые в режиме реального времени оценивают загруженность перекрестков и передают эту 

информацию на центральный сервер управления. 
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Рисунок 1. Принцип работы системы «Умный светофор» 

Согласно показаниям датчиков, центральный сервер дает команду контроллерам светофоров включить 

красный/зеленый свет так, чтобы максимально сократить время пребывания автомобилей на перекрестках.  

При высокой загруженности одного из направлений, для него продлевается зеленый свет.  

Система составляет прогноз на 15-30 минут вперед, что позволяет заранее выработать план управления 

транспортными потоками. 

При возникновении внештатной ситуации – такой как ДТП - план автоматически корректируется с ее 

учетом. 

В зависимости от типов датчиков, система может учитывать приоритет общественного транспорта, 

экстренных служб и «спецсопровождения» перед остальными участниками движения. В случае сбоя светофоры 

переключаются в автономный режим работы, и перекрестки начинают регулироваться традиционным способом. 

Это позволяет избежать транспортного коллапса при возникновении внештатных ситуаций.  

Для моделирования работы системы «Умный светофор» создан демонстрационный стенд.  

Для моделирования работы светофора была составлена программа на микроконтроллере Arduino.  
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Рисунок 2. Стенд для моделирования работы светофора  

Подобные результаты улучшения дорожной ситуации достигаются вследствие ручного изменения режимов 

работы светофоров; диспетчерского изменения режимов работы светофоров из ЦУП; режима ≪зеленой улицы≫   
Выгоду от действия ИТС получают все участники движения, включая автомобили АТП, государственных 

учреждений и частных лиц. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БУНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ  

 

Еспаева К. 

Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова  

 

Повышенная адгезия материалов к рабочим органам снижает производительность работы и повышает 

трудовые, энергетические затраты и ухудшает качество работы. Повышает энергоемкость благодаря уменьшению 

полезной вместимости рабочих органов, повышению сил трения и лобового сопротивления из -за увеличения 

толщины режущих коромок и необходимости частой очистки рабочих поверхностей. 

 Для обеспечения работоспособности средств механизации используют различные механические 

устройства в виде ножей, подвижных стенок, цепей, замену материала покрытия (полимеры, эластичные 

материалы типа резины, легирование и др.), газовую жидкостную смазку, тепловое и вибрационное воздействие. 

 Существуют  два вида  гравитационного истечения  материала: 

- нормальное истечение (рис.1,а), которое  характеризуется  движением  вертикального столба, расположенного  

над выпускным отверстием, в то время как материал, находящийся  вне вертикального столба, остается в покое. 

При нормальном истечении на свободной поверхности материала образуется воронка;  

- гидравлическое истечение (рис.1, в), при котором весь сыпучий материал, находящийся в бункере, приходит  в 

движение. 



321 
 

 Существует промежуточный  вид истечений, когда движущаяся часть материала имеет вид перевернутого 

усеченного конуса, основанием которого служит выпускного отверстие (рис.1,б).  

                                                             

                                   а)                                         б)                                        в) 

Рис.1  Виды истечения материалов из бункера различной формы: 

а-нормальное,     б-промежуточное,    в-гидравлическое. 

 

 Исследования, проведенные А.Дженике, показали, что бункера с нормальной формой истечения пригодны 

только для хранения  хорошосыпучих  материалов, а для липких материалов рекомендуется использовать бункера 

с гидравлической формой истечения. Гидравлическое  истечение исключает зависание материала на боковых 

стенках бункера, обеспечивает однородный и устойчивый поток сыпучего материала из бункера, равномерное его 

уплотнение и ликвидирует последствия сегрегации материала при загрузки. Причина образования сводов 

объяснятся изменяем сыпучих свойств материала.  Если сыпучий материал в бункере имеет  повышенную 

влажность, то сцепление между его частицами изменится. Силы  поверхностного сцепления между частицами 

будут тем больше, чем меньше их размеров.  

 Основная причина образования  сводов объясняется деформацией частиц под действием внешних 

факторов. Это явление характеризуется тем, что  деформирующее усилие превышает  предел упругости, причем 

может быть превышена  так же и прочность сжатия частиц сыпучего материала. С увеличением  влажности и 

связности материала. С увеличением  влажности и связанности  материала зона потока  сужается и может 

превратиться в узкий канал (рис.1.2). 

                                                              

                                   а)                                          б)                                       в) 

Рис.1.2  Характер изменения формы потока в зависимости 

 от влажности песка   а-0%;  б-0,5%;  в-1,0%. 

 

 С увеличением влажности  материала время существования динамических сводов и интервал  между их 

разрушением увеличивается. Разрушение сводов происходит в центре, так как частицы, расположенные по оси  

потока, имеют  наибольшую среднюю скорость движения. При дальнейшем увеличении  сцепления  материала 

путем его  увлажнения, динамические  своды переходят в статические и истечение материала  полностью   

прекращается. В производственных условиях эксплуатации бункеров, выпуск, как правило, сочетается с 

заполнением бункера и поэтому материал за пределами  поверхности  разрыхления  слеживается. Это приводит к 

ухудшению условий гравитационного истечения материала и снижению полезной геометрической вместимости 

бункера. 

 Связный сыпучий материал характеризуется  величиной начального сопротивления сдвигу τ0 на графике 

касательных напряжений (рис.1.3, в). Р.Л.Зенков указывает, что при решении различных задач один и тот же 

сыпучий материал может рассматриваться как идеальная сыпучая среды   

(τ0 = 0) и как связная  среда в зависимости от величины нормальных  напряжений σ. Если эти напряжения велики 

по сравнению с величиной для  практики точностью  может рассматриваться как идеальная сыпучая  среда, 

например, при определении  давления на стенки бункеров большой емкости. Если же нормальные напряжения 

соизмеримы с величиной начального сопротивления сдвигу, то сыпучий  материал  необходимо рассматривать как 

связную среду, например, при рассмотрении условий сводообразования над  выпускным  отверстием  в бункере  

при открытом затворе. Появление устойчивых сводов связного  материала  объясняется  тем, что в зоне свободной 

поверхности материала (линия свода) могут иметь место большие напряжения сжатия в площадках, нормальных к 

линии свода, напряжения равны нулю. 
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 Процесс изменения напряженного  состояния в точке   m (рис.1.3, а) сыпучего материала при открытии 

затвора бункера характеризуется тем, что  вертикальное давление начнет падать, причем в начальной фазе 

(положение 1-4 на рис. 1.3, в) деформация сыпучего   материала  будет упругой. После того как главные 

напряжения сравняются  по величине и новый круг напряжений  (положение 4)  коснется  предельной касательной  

АВ, в материале произойдут пластические деформации. Условия,  благоприятствующие  образованию свода в тот 

момент, когда круг напряжений займет положение 5, при котором вертикальное  давление станет равным нулю, а 

горизонтальное  давление определиться некоторым σmax. В процессе деформации материала в зоне выпускного 

отверстия по вертикальным плоскостям  n-n (рис.1.3,б) возникнут касательные напряжения, которые  заставят  

предельный овал напряжений наклониться  на угол ψ. 

 Давление в центральной  точке 2 в своем предельном значении определяется кругом напряжений σ 

(рис.1.3,в). Если вертикальные касательные силы, действующие  по всему  периметру  выпускного отверстия, 

будут достаточны для восприятия массы материала, лежащего над отверстием, то над  последним  образуется  

свод, очертания  которого будут совпадать с траекториями наибольших главных напряжении (линия 1-2-3 на 

рис.1.3, б). Наибольшая допустимая для равновесия данного сыпучего материала величина  σmax будет 

соответствовать кругу напряжения σ (рис.1.3, в). Такое напряженное состояние может возникнут только при 

определенном   размере выпускного отверстия, которое Р.Л.Зенков называет сводообразующим. Если размеры 

выпускного отверстия будут  больше, чем сводообразующего  отверстия, то напряжении сжатия  σn  превысит 

некоторые  σmax. При этом в материале произойдут  пластические  деформации в вертикальных плоскостях, 

восстановленных по периметру  выпускного отверстия, по которым  действуют  максимальные напряжения τδ, 

равновесие свода нарушится и истечение материала  будет происходить  беспрепятственно.  

 

                    
                          а)                                              б)                                                   в) 

Рис.1.3  Напряженное состояние сыпучего материала при закрытом затворе  

 

 Как указывают  многочисленные исследователи, самым надежным методом предотвращения 

сводообразования  сыпучего материала  в бункерах  является правильный выбор его основных параметров с 

учетом показателей физико-механических свойств  хранимого материала.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

 

Марат А.С. Танатарова А.А. Налибаев Е.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

За последние годы условия разработки на открытых горных работах существенно изменилась в худшую 

сторону. С углублением горных работ увеличивается объем подлежащих выемке вскрышных пород. Все это 
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снижает производительность автотранспорта, надежность его работы вследствие повышенных нагрузок, 

испытываемых самосвалом, в результате увеличивается энергоемкость транспортирования. Установлено, что при 

увеличении глубины карьеров на 100 м производительность самосвалов  снижается на 25–39%.  

Карьерные самосвалы имеют грузоподъемность от 40 до 200 т. Однако наблюдается тенденция повышения  

повышения единичной мощности горно-транспортного оборудования. Так, на карьерах Соколовско -Сарбайского 

горно-обогатительного производственного объединения вместимость ковша экскаватора увеличилась с 7,6 до 8,2 

м
3
 (на 8%), средняя грузоподъемность автосамосвала – с 90,3 до 101,7т. (на 12,8%) [2]. 

Характерными особенностями современного состояния и тенденций развития карьерного автотранспорта  

являются: 

- невозможность у большинства предприятий своевременно обновлять парк автотранспортной техники, 

что приводит к экономически необоснованному продлению ее эксплуатационного ресурса (свыше 12 

лет); 

- усиление тенденции у ряда крупных горнодобывающих предприятий закупать  горнотранспортную 

технику зарубежных фирм и повышение требований к карьерной технике;  

- переход на новую форму технического сервиса автосамосвалов с выделением ремонтной службы 

предприятия в самостоятельную структуру с правами и обязанностями юридического лица;  

- стремление владельцев и исполнительного руководства акционерных обществ, каковыми является 

абсолютное большинство горнодобывающих предприятий, к снижению затрат на автотранспорт, несм отря на 

ухудшающиеся горнотехнические условия;  

Мировое производство карьерных автосамосвалов идет по эволюционному пути, основными чертами 

которого являются следующие: 

 дифференциация типоразмерного ряда по грузоподъемности самосвалов;  

 создание бортовых систем управления безопасностью и снижением энергозатрат, а также обеспечивающих 

получение информации о параметрах работы узлов и систем самосвала, перевозимой горной массе и др.;  

 повышение ресурса базовых конструкций;  

 создание комфортных условий для водителя;  

 обеспечение экологической безопасности транспортного процесса. 
     В карьерах преимущественно применяются большегрузные автомобили-самосвалы БелАЗ-540А 

грузоподъемностью 27 т, БелАЗ-548А (40 - 50 т), БелАЗ-549 (75 т), БелАЗ-7519 (110 т), БелАЗ-7512, 7513, 7514, и 

другие, грузоподъемностью свыше (180 т). Новая модель БелАЗ имеет грузоподъемность 320 т. 

Условия эксплуатации автомобилей-самосвалов БелАЗ характеризуются транспортными, 

горнотехническими, дорожными и климатическими факторами. При работе в карьерах свыше 87 % автомобилей 

работает на коротком плече протяженностью 0,5—3 км, с грузом насыпной плотностью 1,8—2,3 т/м
3
, с 

затрудненными условиями погрузки и выгрузки. 

В основу организации ТО и ТР карьерных автосамосвалов положена планово -предупредительная система 

ТО и ремонта, учитывающая в нормативных частях положения специфику карьерного транспорта. Так вносятся 

изменения в структуру цикла обслуживания по количеству и видам ТО.  Однако эти изменения требуют серьезного 

обоснования. 

В планово-предупредительной системе существую корректирующие коэффициенты, учитывающие условия 

работы автотранспорта.  Очевидно, что кроме существующих корректирующих коэффициентов должны быть 

внедрены дополнительные коэффициенты учета условий работы. Так периодичность видов ТО должна 

корректироваться  в зависимости от горнотехнических, транспортных и дорожных условий эксплуатации и 

грузоподъемности самосвалов [4]. 

Для автосамосвалов особо большой грузоподъемности марки БелАЗ- 7512, 7513, 7514 проводят и ТО-3, 

которое применяется в тракторной технике.  Рекомендуемая заводом периодичность и виды ТО и Р представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Периодичность ТО и ремонтов автосамосвалов БелАЗ-75145 

Вид ТО и ремонта ТО-1 ТО-2 ТО-3 СО Капитальный ремонт 

Периодичность, мото-час. 

(км) 

250 (2500) 500 (10000) 1000 

(20000) 

2 

раза в год 

при отказе или выработке 

нормативного ресурса агрегатов 

 

На предприятиях ОАО ХК «Якутуголь» принята следующая периодичность и виды ТО.  

 

Таблица 2. - Периодичность и трудоемкость ТО в ОАО ХК «Якутуголь» 

для автосамосвалов БелАЗ-75131 

Вид ТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8 
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Периодичность, 

мото-час. 

250 500 1000 1500 2000 4500 6000 9000 

Трудоемкость, чел.-

час. 

41,2 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 

 

Сопоставление таблиц  1,2 показывает, что на большинстве предприятий нормативы по периодичности и 

видам ТО соответствуют регламенту завода-изготовителя. Что касается планово- предупредительных ремонтов, то 

их периодичность (и вообще наличие в структуре ремонтного цикла) отличается большим разнообразием. Это 

обусловлено, на наш взгляд, не только соображениями экономии, но и применением агрегатного метода ремонта 

узлов и агрегатов машин в условиях большого разброса ресурса различных узлов.    

Поэтому ремонт узлов производится по мере необходимости, хотя и приурочивается к срокам ближайших 

ТО. Это явление вносит дополнительный элемент случайности в процессы ТО и ремонта.      Во -первых, объем 

ремонтных воздействий стал менее регламентированным и в большей степени зависящим от возраста машины. Во-

вторых, техническое состояние и надежность отдельных узлов и агрегатов у различных модификаций 

большегрузных автомобилей зависят от сезона использования ввиду их конструктвных особенностей. Сказанное 

предпологает необходимость дальнейшего изучения вопросов совершенствования технического обслуживания 

автомобилей данного типа. 

Выводы: 

1. Условия работы карьерных самосвалов значительно отличаются от условий обычного автотранспорта.  

Это расположение пунктов погрузки на большой глубине, движение с грузом на подъем (до 50-60% рабочего 

времени) большая грузоподъемность транспортных средств. 

2. Существующая планово-предупредительная система подвергается значительным изменениям на местах 

без должного обоснования. 

3. Возникает необходимость  введения   поправочных коэффициентов, учитывающих текущие условия 

работы и обоснование структуры цикла ТО и Р. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

 

Ельтай С. С. Жакашева Г.П. Исаева А.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова  

 

При современной технологии ведения открытых горных работ и увеличении глубины карьеров до 300-400 м 

существенным фактором является снижение эффективности эксплуатации автомобильного транспорта.    

Тяжёлые условия работы транспорта, ударные нагрузки, наличие вибрации, высокая влажность, 

запылённость, колебания температур приводят к снижению производительности работ.  Так в первый год 

эксплуатации машин для условий Донского ГОК она снижается в среднем 11%, а к четвертому году достигает 

28%.    

В практике для характеристики надежности автомобиля может быть использован комплексный показатель 

надежности – коэффициент технической готовности.  

Рассмотрим природу коэффициента технической готовности более подробно, ставя конечной целью 

изучение возможности применения этого коэффициента для управления техническим состоянием. 

Суммарная продолжительность  цикла эксплуатации включает: 

                                   ДЦ = ДЭ + ДН + ДР.                                              (1) 

Где ДЭ – дни в эксплуатации, ДН – простои по организационным причинам, ДР – простои в ремонте и ТО. 
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Цикл (в днях) может быть кратковременным (сутки, неделя, месяц) или длительным: от года (ДЦ=ДГ) до 

проведения капитального ремонта (ДЦ=LK) или списания (ДЦ = LА).  Стабильный, однообразный  характер  

работы карьерных самосвалов определяет небольшую долю простоев ДН по организационным причинам [3].   

Время нахождения в плановом обслуживании и ремонте и в неплановом ремонте (устранении отказов) Др  и 

определяет уровень организации работ по обеспечению надежности.   Таким образом, коэффициент  

технической готовности  (КТГ), αТ определяющий долю рабочего времени, в течение которого автомобиль 

(парк) исправен и может быть использован в транспортном процессе может быть определен [4].  

                          
РДЭД

ЭД
Т


                                             (2)    

Простой на ТО и в ремонте за цикл ДР  складывается из простоя в капитальном ремонте, если он 

производится, и простоя на ТО и ТР. 

                                Др=Дкр+Дто,тр                                         (3) 

Простой в капитальном ремонте обычно нормируется в календарных днях, а простой на ТО и в ТР – в  виде 

удельной нормы dТР в днях на 1000 км пробега. Таким образом,  

1000

Ld
Д KTP

ТО,ТР  .                                          (4)   

Следует обратить внимание, что основная доля простоев (до 85…95 %) приходится на текущий ремонт. 

Поэтому сокращение простоев в ремонте на АТП является для ИТС главным резервом увеличения  αТ. 

Разделим числитель и знаменатель в формуле (2)  на ДЭ, получим 

Э

Р
Т

Д
Д

1

1




.                                             (5) 

Продолжительность эксплуатационного цикла в днях зависит от планируемого пробега или наработки за 

цикл LK и среднесуточного пробега lCC .  Обозначим отношение  ДР/LK – удельные  простои с потерей рабочего 

времени за цикл автомобиля во всех видах ТО и ремонта, дней/1000 км. как ВР  . Общий простой автомобиля  

складывается из n простоев в результате отказов различных агрегатов. В этом случае средняя наработка на отказ, 

вызывающий простой автомобиля,      ̅ ПР = LK /n. Тогда при средней продолжительности одного простоя  ПРt

продолжительность простоя автомобиля за эксплуатационный цикл ДР  = ПРt ·n, откуда  следует 

                 
ПРПРCCPCC

Т
tl1
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Bl1

1







                                 (6) 

где ωПР  - параметр потока отказов, вызвавших простой автомобиля с потерей рабочего времени. 

Из формулы (6) следует, что на αТ и ВР влияют: 

ПРt  – средняя  продолжительность простоя в рабочее время автомобиля (когда устраняется отказ или 

неисправность), характеризующая уровень технологии и организации производства;  

 ̅ ПР  – средняя  наработка на отказ, определяющая надежность автомобиля, условия эксплуатации, а также 

качество проведения ТО и ремонта;  

lСС - среднесуточный пробег, характеризующий условия и интенсивность эксплуатации автомобилей.  

Таким образом значения коэффициента технической готовности отражают как интенсивность эксплуатации, 

так уровень организации системы по поддержанию работоспособности.  

Кроме   того, появляется   возможность управления работоспособностью автомобилей на основе 

количественной оценки мероприятий, которые следует провести для обеспечения заданного уровня αТ.   

В подтверждение сказанного можно привести графики, построенные по данным Донского ГОК 

Актюбинской области, изменения коэффициента технической готовности карьерных самосвалов в зависимости от 

пробега и от организации работ по техническому обслуживанию и ремонту (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Изменение коэффициента технической готовности в зависимости от пробега при  организации 

восстановления работоспособности: 1-при поточной организации труда; 2-при организации работ на 

универсальных постах. 

 

Выводы. 

1. Основная доля простоев карьерных самосвалов приходится не на проведение плановых технических 

обслуживаний и ремонтов, а  на устранение неисправностей в эксплуатации. 

2. Для оперативного управления технической эксплуатацией карьерных самосвалов необходим показатель, 

который объективно отражает эффективность системы по поддержанию работоспособности в данном 

предприятии.   В качестве такого показателя может быть использован коэффициент технической готовности парка, 

который учитывает не только интенсивность эксплуатации, но и простои самосвалов в р емонте. 
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В настоящее время предметом большого количества литературоведческих исследований стал 

литературный пейзаж как комплексный художественный феномен, объединивший культурно -специфическое и 

индивидуально-авторское видение природы [1:2].  

  Пейзаж - один из содержательных элементов литературного текста, реализовывающий большое 

количество функций, которые зависят от стиля автора, литературного направления, метода автора, от рода и 

жанра.   
Литературный пейзаж, по словам исследователя Воронина, можно интерпретировать как создаваемое при 

помощи языковых средств визуальное или мультисенсорное (при обязательном наличии визуального компонента) 

изображение первозданного или содержащего следы человеческого присутствия открытого природного 

пространства, несущее информационную и эмоционально -эстетическую нагрузку [1:2].  
Как отмечает Л. М. Крупчанов, пейзаж как один из содержательных и композиционных компонентов 

художественного произведения выполняет многие функции в зависимости от стиля автора, литера турного 

направления (течения), метода писателя, а также рода и жанра произведения [2].  
Бесспорно, в тексте художественного произведения пейзаж несет основную смысловую нагрузку, 

выступая или в качестве эмоционально насыщенного фона разворачивающихся действий, или как форма 

изображения внутреннего мира автора или его персонажа. Но этим список реализовываемых пейзажем функций не 
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исчерпывается. Мы рассмотрим основные, на наш взгляд, функции, которые выполняет пейзаж в художественном 

тексте.  

Пейзаж бывает нужен писателю для обозначения места действия в географическом смысле; для описания 

местности, чтобы читатель мог увидеть природные условия проживания людей, экзотические красоты и т. п.; для 

динамичного описания сменяющихся картин путешествия; для запечатления различных явлений природы и т. д. 

[1:2].  Например, в «Острове Сахалин» А.П. Чехова: «По своему географическому положению нижняя треть 

Сахалина соответствует Франции, и, если бы не холодные течения. <...>. Холодные течения, идущие от северных 

островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон, причем восточному берегу, как 

более открытому течениям и холодным ветрам <...>; природа его безусловно суровая, и флора его носит настоящий 

полярный характер. Западный же берег много счастливее; здесь влияние холодного течения смягчается теплым 

японским течением, известным под названием Куро -сиво; не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплее, и на 

южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора» [3:181-182].  

 Но пейзаж кроме фоновой, несет еще и смысловую нагрузку, характеризуя человека -персонажа. 

Обращение к природе приводит автора к философским размышлениям, которые, с одной стороны, определяют 

специфику авторского восприятия мира, с другой – характер героев текста. Пейзажные элементы часто 

характеризуют место действия в произведении. Их появление необходимо в том случае, когда без них сложно или 

даже невозможно передать атмосферу происходящего, сложно проникнуть в суть человеческого мировосприятия, 

определить отношение человека к окружающему миру.  «Впереди чуть видна туманная полоса – это каторжный 

остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, 

что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал 

Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами» 

[3:45]. 

Пейзаж может также применяться в качестве контрастного сравнения между внутренним состоянием героя  

и окружающей его природой; как средство в раскрытии человеческого характера; в качестве фона для портрета 

героя; как прием в раскрытии мировоззренческих позиций героя и т. д.; в качестве художественного средства в 

постановке социально значимых проблем; для воссоздания социальной жизни людей. В «Острове Сахалин»: «...на 

берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я 

не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из  которых два были красные. 

Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр» [3:54].  

Пейзаж, в зависимости от роли в тексте, имеет разные формы проявления: пейзажные описания, 

пейзажные образы, пейзажи-предварения, пейзажные штрихи, психологические и эпические пейзажные параллели. 

Дополнить эту терминологическую схему могут пейзажные детали, часто анализируемые в связи с творчеством А. 

П. Чехова; пунктирные пейзажные линии, пейзажные мазки.  

По мнению исследователей центральной функцией пейзажа, в художественном тексте считают 

психологическую функцию [4:37; 5:138; 6:161; 7:268].  Мастерски написанный пейзаж передает психологическое 

состояние героя, открывает его внутренний мир, обнаруживает его эмоции и чувства. Также пейзаж может 

психологически влиять на читателя. Например, в «Острове Сахалин» автор показывает, что он изображает 

пространство, незнакомое и страшное: «Когда в девятом часу, бросали якорь, на берегу в пяти местах большими 

кострами горела сахалинская тайга. <...> Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, 

пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них - горы, 

из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. 

<...> И все в дыму, как в аду» [3:55-58]. 

Хронотопическая функция пейзажа состоит в указании на место и время действия, а также на его 

обстановку [8:265; 9:160]. Пейзаж в данном случае – средство наглядности: читатель видит, где, когда происходят 

изображаемые события.    

Идейно-художественная функция пейзажа заключается в выражении философских, социальных, 

эстетических и этических взглядов. Пейзаж как важная составляющая произведения помогает раскрыть его тему и 

идейное содержание. Наблюдение и анализ видов природы приводят автора и его героев к размышлению о 

различных аспектах природы и ее взаимоотношений с человеком. Так, предметом рассуждения может становиться 

роль природы в жизни человека, первопричина природы, соотношение жизни и смерти, проблемы 

природопользования и защиты природы, законы взаимоотношений в природной и человеческой среде.  

Как отмечает С. В. Зеленцова, в подобных рассуждениях раскрывается не только система представлений 

автора и персонажей, их взгляд на мир, но и идейно-художественный уровень произведения в целом [5:38]. 

Например, развернутая пейзажная зарисовка в конце XIII главы «Острова Сахалин» приобретает уже откровенно 

символический смысл, трагедия Сахалина вписывается в этот пейзаж, определяет его настроение: «Море на вид 

холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты 

нас создал?» Это уже великий, или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как по стройке стучат 

топорами каторжные, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане сахалинские 

мысы… а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, 

кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого  они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу, 

овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное 

движение волн и слушать их грозный рев» [3:210-211].   
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Функция создания национального колорита состоит в том, что пейзаж редко носит максимально 

отвлеченный характер, изображая, как правило, виды конкретной географической местности и обладая поэтому 

национальным своеобразием [1:3].  

Эстетическая функция пейзажа заключается в отображении универсальных взглядов на мир природы в 

целом, который всегда рассматривался как показатель ценностей и категорий прекрасного, возвышенного [1:14].  

Как видим, пейзаж в литературном тексте - важнейшая часть художественной картины мира, он может 

погрузить читателя в определенное пространство и время, обосновать композицию текста, способствовать 

цельному восприятию художественного произведения. Описания природы в произведениях самых разных авторов 

часто становятся объектом филологического анализа, что обусловлено в первую очередь их 

полифункциональностью. Пейзаж может отражать позицию автора текста, он - средство выражения главных идей 

произведения и авторской концепции в целом. Вместе с тем, в описаниях природы выражена специфика 

национальной природы, отражены особенности мировосприятия.  

И.Ф. Мифтахов в статье «Документальная художественность пейзажа в книге А.П. Чехова «Остров 

Сахалин» отмечает, что «в книге особенно зримо чувствуется, что детали чеховского пейзаж не только создают 

общий эмоциональный фон, но и транслируют авторскую позицию к происходящему, иллюстрируют его 

отдельные мысли, действия и переживания персонажей, предчувствие и возможное развитие событий. Образным 

языком пейзажа, на контрасте красот природы и убогости человеческого существования на Сахалине Чехов  

показывает читателям этот остров в качестве обособленного царства зла, человеческих болей и унижений» [9:102].    

  Перспективным считаем изучение функций пейзажа в творчестве А.П. Чехова, где можно говорить о 

пейзаже-фоне, об эмоциональном пейзаже и пейзаже психологическом одновременно. 
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