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Абдулла А.Т, Серік Д. Қ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ең батыл идеяларды өмірге енгізу үшін кәсіби Wix платформасын 

пайдалануды ұсынамын. Жобалау мен басқарудың икемді параметрлерінің 

арқасында бизнесті дамытуға мүмкіндіктер шексіз болып келеді. Біздің 

құрылымда толықтай жұмыс істейтін веб-сайтты құруға кез-келген адам төтеп 

бере алады – әрі сарапшы, әрі бұл бизнесті бірінші рет қолға алатын адам.  

Wix.com – бұл Интернет-жобаларды құру және дамыту үшін Scala-да 

жазылған, бұл сайттар мен олардың мобильді нұсқаларын апарып тастау 

құралдарын пайдаланып HTML5-те жобалауға мүмкіндік беретін халықаралық 

бұлт платформасы. Wix немесе үшінші тарап компаниялары жасаған 

қосымшалардың көмегімен сайттардың жұмысын кеңейтуге болады [1]. 

Мысалы, әлеуметтік желілерге арналған плагиндерді, онлайн-саудаға арналған 

құралдарды және электронды пошта арқылы ақпараттық бюллетеньдер, 

байланыс нысандары, блогтар және т.б. қосыңыз. Қызмет 11 тілде қол жетімді: 

ағылшын, орыс, француз, неміс, итальян, испан, португал, поляк, жапон, корей 

және түрік. Wix веб-сайттарды ақысыз құруға және оларды пайдалы 

жетілдірулермен дамытуға мүмкіндік беретін freemium бизнес-моделінде 

жұмыс істейді. Мысалы, Premium жоспарлары сайтқа өз доменіңізді қосуға, 

Wix баннерлерін алып тастауға, интернет-дүкен қосуға, қосымша сақтау орнын 

алуға, жарнамалық купондарға және т.б. 

Wix.com сайтында ақысыз веб-сайтты құрудың екі әдісі бар: Wix 

редакторында, онда барлығы дерлік мүмкін, сонымен қатар, аз күш жұмсау 

керек немесе ADI ортасында жасанды интеллект бірнеше дайын материал 

ұсынады. Wix-тен Velo әзірлеуші платформасы сайттың жұмысын кеңейтуге 

көмектеседі [2]. Wix-ті 2006 жылы Авишай Абрахами, Надав Абрахами және 

Джиора Каплан құрды. Компанияның идеясы - Интернет әр адамға ашық пікір 

айту, даму және өзара әрекеттесу үшін ашық болуы керек. Wix қолданбалар, 
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графика, сурет галереялары, бейнелер, қаріптер және т.б. қамтитын жүздеген 

теңшелетін веб-сайт шаблондары мен апарып тастау HTML5 редакторын 

ұсынады. Үлгілерді реттеуге болады: жаңа мүмкіндіктер мен медиа қосылды, 

стиль, түстер, мәтіндер, фондық суреттер, түймелер және т.б. өзгереді [3]. 

Wix мүмкіндіктері: 

 Жүздеген тегін шаблондар; 

 Ақысыз хостинг; 

 Іздеу жүйесін оңтайландыру; 

 Жеке доменді қосу; 

 Мобильді құрылғыларға арналған оңтайландыру; 

 Сыртқы HTML кодын қосу; 

 Беттерді қорғау; 

 Блогтың модульдері, интернет-дүкен (Ресейде 

төлемдерді қабылдау үшін Yandex Checkout бар), тізім, кескіндер, 

бейне және аудио галереясы; 

 Әлеуметтік желілерде жариялау; 

 Статистика блоктары; 

 Сайтты енгізу; 

 Қалқымалы терезелер құру [4]. 

Веб-сайттың 500-ден астам дизайн шаблонын таңдауға болады. 

Жетілдірілген веб-сайт құрастырушысы барлық бөлшектерді реттеуге және 

жетілдіруге мүмкіндік береді. Wix редакторында керемет веб-сайтты өзіміз 

жасауға болады. Wix ADI – веб-дизайн үшін жасанды интеллект. Бірнеше 

қарапайым салалық сұрақтарға берген жауаптарыңызға сәйкес, ол сізге 

лайықты мәтіндер мен суреттермен өңделетін блоктардан кәсіби сайтты 

ұсынады [5]. Өзіңізге ұнайтын дизайн опциясын таңдап, макетін өз 

талғамыңызға қарай өзгертіңіз және қажет функцияларды қосыңыз, мысалы, 

интернет - дүкен немесе онлайн-тапсырыс жүйесі. Барлығы дайын болғанда, 

сайтты бір басу арқылы жарияланады. 

Қорыта келе, интернет айтарлықтай жылдам дамып келеді. Интернетке 

арналған басылымдардың саны тез өсуде, бұл оның техникадан алыс жерлерде 

де кең таралуына ықпал етеді. Интернет зияткерлерге арналған үлкен 

ойыншықтан кез-келген санаттағы пайдаланушылар үшін әр түрлі пайдалы 

ақпараттың толыққанды көзіне айналуда. Он жыл ішінде, сарапшылардың 

болжамына сәйкес, отбасылардың шамамен 50 пайызы (әрине, әзірге тек 

дамыған елдерде) оны күн сайын пайдаланады. Теледидарлар мен радиолар 

компьютерлермен алмастырылмайды, бірақ қуатты процессорға, үлкен жадыға 

ие болады және іс жүзінде кейбір жағынан компьютерлерге айналады. Бұл кез-

келген компьютерге иелік ететін кез-келген адам өзінің көмегімен оны 

қызықтыратын кез-келген тақырыпқа мақалалар, иллюстрациялар, бейне 

немесе аудио ақпаратты «жүктей» алатын уақыт болады. Ол бұл ақпаратты 

қалаған кезде ала алады. Уақыт өте келе жасанды интеллект жүйелері – 
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параллель машиналық аударма, сондай-ақ дауысты идентификациялау және 

тану соңғы ұлттық және лингвистикалық кедергілерді бұзып, трансұлттық 

ақпаратпен еркін алмасуға мүмкіндік береді. Сайт жасаушы дегеніміз – 

бағдарламалау тілдерін білместен веб-парақтар құруға арналған бағдарламалық 

қамтамасыpдандырылған кешенді жүйе. Әдетте бұл бөлек қызмет, бірақ оны 

қосымша қызмет ретінде хостингтік компаниялар ұсына алады.   
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ПОЧЕМУ DJANGO - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ФРЕЙМВОРК 

PYTHON? 

 

Абдуллина С.Н. 

 a.saltanat.n@gmail.com 

Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова 

 

Введение 

Сегодня мы видим, что существует множество типов приложений для 

разных пользователей. Эти приложения предоставляют пользователям 

различные функции, и для реализации этих функций разработчикам требуется 

хорошая структура, и здесь появляется роль Django. В этой статье мы обсудим 

некоторые популярные приложения Django. Но перед этим давайте узнаем о 

некоторых преимуществах, которые Django предоставляет веб-разработчикам. 

Фреймворк Django широко известен как система управления контентом 

или CMS. Фреймворк реализован таким образом, что удовлетворяет 

большинству отраслевых требований. 

Приложения и отрасли требуют быстрого развития, чтобы быть на шаг 

впереди рынка. Кроме того, они не хотят, чтобы их пользователи пошли на 

https://ru.wix.com/
https://manage.wix.com/account/sites
mailto:a.saltanat.n@gmail.com
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компромисс в отношении какой-либо функции. Django выполняет все 

необходимые требования компаний по веб-разработке. 

Ниже приведены преимущества, которые фреймворк Django предоставляет 

веб-разработчикам для приложений: 

Фреймворк Django предназначен для быстрой разработки, хотя это не 

корпоративное решение, как другие языки, C #, Java, но оно полезно во всех 

типах проектов. Например - вы можете создавать приложения для социальных 

сетей в Django, для чего требуются масштабируемость и емкость для обработки 

большого трафика и более обширных данных. Кроме того, вы можете сделать 

что-то настолько простое, как веб-сайт для ведения блога, используя ту же 

структуру. 

Фреймворк Django идеально подходит для таких реализаций, как CRM 

(управление взаимоотношениями с клиентами), система управления контентом, 

коммуникационные платформы, системы проверки, машинное обучение и этот 

список можно продолжить. 

Django основан на философии дизайна DRY (не повторяйтесь). 

Возможность повторного использования кода намного выше, что является 

отличной возможностью для разработчиков, которым не нужно разрабатывать 

все разные программы повторно для каждого нового клиента. Это, ускоряет и 

ускоряет разработку. 

Мы узнаем о некоторых компаниях, которые внедряют Django для 

вышеупомянутых функций. Это очень популярные приложения, и вы должны 

были использовать хотя бы одно приложение на основе Django. 

Список популярных приложений Django 

Существует множество приложений, основанных исключительно на 

Django. Мы познакомимся с некоторыми популярными приложениями Django и 

функциями, которые им предоставляет Django. 

1. Instagram – это приложение на основе Django, о котором знает 

большинство из нас. Он построен с нуля с использованием Django. 

Проект Django был ядром компании, компания вкладывает 

единовременную сумму в финансы и людей для разработки фреймворка. 

Фреймворк Django позволяет компании обрабатывать огромные объемы 

данных, давая им возможность легко добавлять новые функции без полного 

понимания бэкэнда и, таким образом, обеспечивая быструю разработку. Это 

заставляет команду Instagram больше сосредоточиться на разработке UI и UX. 

Таким образом, поддержание репутации приложения с помощью быстрых 

обновлений и отличных функций. 

Instagram в настоящее время является крупнейшим развертыванием Django 

Framework в мире. 

Он полностью основан на фреймворке Django, и его основные причины 

для использования Django включают Django Content Delivery Network (CDN), 

масштабируемость Django, поскольку в Instagram ежемесячно 800 миллионов 

активных пользователей, безопасность Django, поскольку фреймворк построен 

с нуля, покрывая основные лазейки, такие как SQL. Инъекция. 
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Он также предоставляет Django ORM, который является очень мощным 

инструментом и необходим для социальных веб-сайтов, которые обрабатывают 

данные с большой универсальностью. 

2. Disqus – это приложение Django - глобальная система хостинга 

комментариев для блогов, которую используют тысячи веб-сайтов. Система 

комментариев обеспечивает многофункциональные настройки и интеграцию 

практически со всеми платформами социальных сетей. 

Приложение Disqus делает это через фреймворк Django с помощью 

плагинов Django и его интеграции с другими технологиями в виде нескольких 

баз данных. 

Django позволяет Disqus включать систему комментариев для веб-сайтов, 

использующих PostgreSQL, и в то же время она работает и с MySQL. Это 

ускоряет разработку, а веб-сайты получают лучшее понимание и аналитику для 

отзывов пользователей. 

3. Spotify — это приложение для потоковой передачи музыки, основанное 

на Django, но главная особенность — это алгоритмы машинного обучения и 

отличные возможности подключения устройств. 

Реализация машинного обучения на Python. Следовательно, им 

требовалась структура, которая также может обеспечить интеграцию с этой 

технологией. 

Они также нуждались в мощной веб-технологии с быстрыми 

обновлениями в ней, также сохраняющей свою целостность по отношению к 

кроссплатформенным устройствам. 

Фреймворк Django позволил Spotify полностью использовать Python для 

машинного обучения и веб-реализации. Разработчики Spotify теперь могут 

легко изменять UI / UX веб-сайта, не мешая машинному обучению приложения, 

и создавать списки воспроизведения на основе песен, которые вы слушаете. 

4. Кто не знает YouTube? Сегодня все используют приложение YouTube 

для потоковой передачи различных типов видео. 

YouTube - одна из крупнейших в мире платформ для обмена видео, 

принадлежащая Google. Хотя приложение или веб-сайт YouTube не полностью 

созданы на основе Django Framework, они играют в нем значительную роль. 

Google считает Python официальным серверным языком для своей 

разработки. Это причина, по которой они в первую очередь используют Django, 

поскольку нет лучшего фреймворка, который имеет так много функций наряду 

с быстрой разработкой. 

YouTube использует Django из-за его масштабируемости и сети доставки 

контента. На YouTube огромное количество контента, и многие его части 

востребованы только в некоторых регионах мира. 

Например, видео на хинди в основном транслируются только в Индии, что 

упрощает управление YouTube через CDN. Таким образом, улучшается 

качество обслуживания и в то же время повышается эффективность YouTube во 

всем мире. 
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5. Dropbox – это популярный облачный сервис для хранения документов, 

изображений и видео. Он построен с нуля с использованием Python. 

Разработчики использовали фреймворк Django, чтобы включить функции 

синхронизации, совместного использования и хранения для различных типов 

файлов. 

6. Есть еще много популярных веб-сайтов и приложений, использующих 

Django Framework, и их реализация такая же, как и в вышеупомянутых 

приложениях. 

Существуют тысячи веб-сайтов, которые используют Django Framework, 

но нам не нужно изучать их все. Хотя, если вам это интересно, вы можете 

посетить этот веб-сайт - www.djangosites.org. 

Этот веб-сайт также использует фреймворк Django. В Интернете есть 

множество других веб-сайтов, которые даже не заявляют, что используют 

Django. 

Django - это очень мощный динамический фреймворк, подходящий для 

быстрой разработки. Каждой компании нужны такие технологии, как Django, 

потому что они экономят много времени. 

Django позволит вам сделать ваши проекты намного быстрее, тем самым 

сэкономив ваше время в процессе веб-разработки. 

Кроме того, вам не нужно экономить на какой-либо из функций, поскольку 

благодаря поддержке сообщества Django вы получите большую часть функций 

до того, как она перейдет в другие фреймворки. Это делает его эксклюзивным 

клубом людей, которые могут использовать Django Framework. 

Хотя фреймворк Django все еще развивается, самое приятное то, что он 

поддерживает и предыдущие версии. 

Популярность Django на рынке растет. Скорость, с которой он растет, 

настолько высока, что к тому времени, когда вы завершите чтение этой статьи, 

некоторые веб-сайты, возможно, уже перешли на Django. 

Будущее Django и веб-разработки 

В ближайшие годы приложения будут широко использовать Django, и 

благодаря отличной поддержке сообщества этот фреймворк с последнего 

десятилетия расширяется. 

Он завоевал огромное доверие среди разработчиков программного 

обеспечения. Когда технология или фреймворк остаются с растущей 

популярностью столько времени, совершенно очевидно, что люди верят в эти 

фреймворки, и это делает их гораздо более популярными. 

Фреймворк Django все еще развивается с меняющимися масштабами и 

типами требований разработчиков на форуме. 

Он всегда развивается таким образом, чтобы разработчик, работающий в 

реальном времени, получил максимальную выгоду, а компания, использующая 

этот фреймворк, могла вовремя реализовать свои проекты. 

Кроме того, это среда Python и поддерживает машинное обучение. Django 

обеспечивает интеграцию с различными технологиями без особых ошибок. Это 

также экономит время и деньги. Таким образом, нет никаких сомнений в том, 



9 

 

что в будущем приложения будут активно использовать фреймворк Django для 

веб-разработки. 

Расширьте свои знания о веб-разработке - ознакомьтесь с лучшими 

книгами по Django 

Заключение 

В этой статье мы узнали о приложениях, основанных на платформе Django, 

обсудили преимущества, которые Django предоставляет веб-разработчикам, и 

будущее платформы Django в веб-разработке. 

 

Использованные источники: 

1. Документация Django [Электронный ресурс] 

https://docs.djangoproject.com/en/1.10/ 

2. Меле А. Django 2 в примерах/пер. с анг. Д. В. Плотниковой. – М.: ДМК 

Пресс, 2019. – 408 с.: ил. 

3. Дронов В. А. Практика создания web-сайтов на Python. – СПб.: БХВ-

Петнрбург, 2019. – 672 с.: ил. 

 

Научный руководитель:  к.т.н., доцент Кулмагамбетова Ж.К. 

 

 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ 

 

Ахметова С.Н. 

Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова 

 

Для разработки полноценного сайта необходимо знание HTML. Чтобы 

создать красивый и функциональный сайт, нужно разбираться в таких 

технологиях как CSS, JavaScript, PHP. Необходимо уметь работать с 

графическим пакетом Adobe Photoshop и желательно иметь навыки создания 

баннеров и Flash объектов. 

HTML (Hyper Text Markup Language, язык разметки гипертекста). Он дает 

возможность указать в какой части веб-страницы будет находиться тот или 

иной элемент: текст, таблица, картинка [1]. 

Верстка – это создание структуры HTML-документа таким образом, чтобы 

во всех браузерах веб-страинца выглядела точно также, как и на 

предоставленном дизайнером макете. 

Редакторы для верстки 

Для разработки HTML – документов существует множество 

специализированных программ. Основное достоинство таких программ - они 

подсвечивают HTML –код и позволяют сразу определить, где в коде находится 

ошибка. Кроме того, многие подобные программы содержат интерактивную 

справку, позволяющие напомнить назначение того или иного 

тега/атрибута/параметра. Это позволяет минимизировать количество ошибок в 

HTML-документе и упростить его создание.  

https://docs.djangoproject.com/en/1.10/
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Notepad++. Популярной бесплатной заменой Блокнота является 

программа Notepad++, которую можно скачать с сайта http://notepad-plus-

plus.org/. Одна из функций данной программы-подсвечивание синтаксиса 

различных языков программирования, в том числе HTML, CSS, JavaScript. 

Благодаря этому программа Notepad++ может быть хорошей альтернативой 

Блокноту. 

Другие программы. Будущий разработчик сайтов может также 

остановить свой выбор на следующих текстовых и визуальных редакторах 

HTML: Adobe Dreamweaver - визуальный редактор для создания веб-сайтов и 

приложений; HTML Pad, PS Pad - еще одна бесплатная замена блокнота, 

которой известен синтаксис HTML, CSS; HTML Reader, Edit Plus. 

Выбираем DOCTYPE 

Каждый HTML- документ должен начинаться со строки DOCTYPE. Она 

говорит браузеру, какую версию HTML вы планируете использовать при 

создании HTML – страницы. Если вы не укажите строку DOCTYPE или 

сделаете это неверно, различные браузеры будут вести себя по-разному. Итак, 

откройте в Блокноте HTML – файл, и в первой строке этого файла введите 

строку: <! DOCTYPE HTML>, как видите, запись DOCTYPE для HTML5 самая 

простая, в ней нет никаких адресов. 

Teги 

В языке HTML все  что выводите в HTML-документе, будет выводиться на 

экран браузера сплошным текстом. Теги были придуманы для того, чтобы 

отформатировать текст. Теги – это управляющие команды, говорящие браузеру 

о том, как именно нужно вывести на экран часть текста, заключенную в теге. 

Фактически тег — это определенная последовательность символов, перед 

которой идет символ <и после которой идет символ>, т.е. выглядит это так: 

<тег>. Если браузер встретит какой-либо неизвестный ему тег, то 

проигнорирует его. Валидатор же сообщит об ошибке, если в HTML-документе 

будут обнаружены теги, не входящие в выбранную спецификацию HTML. 

Теги бывают одинарные и парные.  

Любой HTML-документ начинается с объявления DOCTYPE. 

На следующей строке идет парный тег html, в который вложены два 

других парных тега head и body: 

<html> 

<head> </head> 

<body></ body > 

</html> 

Сам HTML-документ, отображаемый на экране браузера, расположен 

внутри тега body.  

При создании данного сайта был использован язык гипертекстовой 

разметки документов HTML, каскадные таблицы стилей CSS. 

Разделы сайта: 

- О салоне 

- Наши услуги 
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- Прайс лист 

- Советы специалистов 

- Контакты 

Главная страница 

Главной называется веб-страница, с которой обычно начинается просмотр 

сайта. Она открывается при наборе адреса сайта и в каком-то смысле является 

его «лицом». Именно с главной страницы начинается знакомство посетителей с 

сайтом, поэтому надо сразу передать тематику сайта и обеспечить быстрый 

доступ к содержанию (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Главная страница сайта 

 

На главной странице нашего сайта представлено - краткое описание сайта, 

ссылки на страницы с описанием услуг. Во всех блоках используется текст, 

поэтому в первую очередь нужно задать его стилевое оформление. Гарнитуру 

шрифта, его размер и межстрочное расстояние (интерлиньяж) можно задать 

через универсальное свойство font. 
body { 

 font:italic; 

} 

Цвет фона HTML страницы определяется CSS атрибутом 

background-color, который, в свою очередь, размещается внутри тега <body> 

body { 

background: #8a3324; 

max-width: 900px; 

margin: 0 auto; 

padding: 20px; 

} 

Содержание страницы Наши услуги 
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Вставка изображений в HTML-документ  

Элемент <img> представляет изображение и его резервный контент, 

который добавляется с помощью атрибута alt. Так как элемент <img> является 

строчным, то рекомендуется располагать его внутри блочного элемента, 

например,  <p>или <div>. 

Элемент img   имеет обязательный атрибут src, значением которого 

является абсолютный или относительный путь к изображению (Рис 2.): 

 

Рис.2 Вставка изображения на страницу 

<p align="center"><img src="queen.png"><p> 

Списки 

Списки это не только удобный способ  подачи информации. Это еще и 

любые меню на сайте, так как по правилам семантической верстки любое меню 

и любой другой организованный список значений должны создаваться с 

помощью списков [2]. 

Для создания спиков применяются два тега: 

 ul-маркированный список (Рис 3. Маркированный список) 

 ol-нумерованный список (Рис 4. Нумерованный список) 

Тег ul имеет следующий синтаксис: 

<ul> 

<li> элемент1</li> 

<li> элемент2</li> 

</ul> 

 

Рис 3. Маркированный список 
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А  тег ol следующий: 

<оl> 

<li> элемент1</li> 

<li> элемент2</li> 

</оl> 

 
Рис.4 Нумерованный список 

Содержание страницы ПРАЙС-ЛИСТ 

Для создания таблицы используется парный блочный тег <table>. Он 

просто сообщает браузеру о том, что его содержимое представляет таблицу 

(Рис 5.).  

 

Рис 5. Таблица 

HTML-таблицы упорядочивают и выводят на экран данные с помощью 

строк или столбцов. Таблицы состоят из ячеек, образующихся при пересечении 

строк и столбцов [3]. 

Тег tr (строки таблицы) 

Чтобы создать строку таблицы, нужно добавить внутрь тега table парный 

блочный тег tr. Cколько тегов tr вы добавите, столько строк в таблице и будет. 

<table> 

<tr>…</tr> 
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<tr>…</tr> 

… 

</table> 

Тег td (столбцы таблицы) 
Каждая строка таблицы состоит из столбцов. Причем количество столбцов 

должно совпадать для каждой строки отдельной таблицы. Чтобы создать 

столбец таблицы, нужно внутрь тега tr добавить парный блочный тег td. Если 

же вы хотите создать несколько столбцов таблицы, нужно добавить несколько 

тегов  td: 

<table> 

<tr> 

<td>…</td> 

<td>…</td> 

 

… 

</tr> 

<tr> 

<td>…</td> 

<td>…</td> 

… 

</tr> 

… 

</table> 

Для данной таблицы (Рис.5) использовались следующие теги: 

<table> 

<tr><th>УСЛУГИ</th><th>ПРИМЕЧАНИЕ</th><th>СТИЛИСТ</th><th>Т

ОП-стилист</th></tr> 

<tr><td>Женская стрижка</td> <td>в зависимости от длины волос: 

(короткие - 10-15 см; средние - 15-20 см; длинные - от 30 см) </td> <td>3500-

5000</td> <td>8000-25000</td> </tr> 

<tr><td>Мужская стрижка</td> <td>в зависимости от длины волос: 

(короткие - 10-15 см; средние - 15-20 см; длинные - от 30 см) </td> <td>4000–

5000</td> <td>8000-15000</td></tr> 

<tr><td>Маникюр</td> <td>Классический</td> <td>4000</td> 

<td>5000</td> </tr> 

<tr><td>Наращивание ресниц</td> <td>3D ОБЪЕМ</td> <td>6000</td> 

<td>7000</td> </tr> 

<tr><td>Макияж</td> <td>Вечерний</td> <td>8000</td> <td>10000</td> 

</tr> 

<tr><td>Макияж</td> <td>ART макияж </td> <td>10000</td> 

<td>20000</td> </tr> 

</table> 
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        Использованные источники: 

1. Роман Клименко. Веб-мастеринг:Изучаем HTML5, Css. Питер, 2014 г. 

2. Cправочник по Html. Https://htmlbook.ru/ 

3. Cтатья Html-таблицы. Https://html5book.ru/ 

 

Научный руководитель: преподаватель, магистр Нуржаубаева Р.Б. 

 

LIVEWORKSHEETS ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Базарғалиева Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Оқушылардың қиялын, есте сақтауын, шығармашылық қабілетін дамыту, 

дүниетанымын жетілдіру мақсатында қазіргі білім беру жүйесі өзгешелікті 

талап етеді. Сонымен қатар қазір таңда білім беру дәстүрлі түрде емес, басқа 

форматқа, яғни онлайн форматқа ауысты. Соның нәтижесінде оқытуды 

жеңілдетуге және оқыту мақсаттарын іске асыруға арналған арнаулы 

платформалар көп қолданысқа ене бастады. Әр онлайн платформалардың өзіне 

тән ерекшеліктері, мазмұны, ережелері, тәртібі, білімділік, тәрбиелік, 

дамытушылық функциялары бар. Солардың бірі әрі бірегейі Liveworksheets 

десе болады [1].  

Liveworksheets- дәстүрлі баспа парақтарын (doc, pdf, jpg) интерактивті 

онлайн жаттығуларына түрлендіруге мүмкіндік беретін білім беру құралы. Оны 

біз «интерактивті жұмыс парақтары» деп атаймыз (1-сурет). Ең негізгісі 

Liveworksheets арқылы қалыптастырушы және жиынтық бағалау 

тапсырмаларын жүргізуде көптеген нәтижелерге қол жеткізуге болады. 

 

 
1-сурет. Liveworksheets беті 

 

Бұл платформаға тіркелудің екі жолы бар. Бірі оқушы ретінде, екіншісі 

мұғалім ретінде тіркелуге болады. Мұғалім ретінде тіркелсіңіз сіз GOOGLE 

Class сияқты класстар ашуға болады. Оқушыларды өзіміз енгізуімізге болады 

немесе берілген код арқылы оқушылар өздері тіркеле алады. Және сіз классқа 

тапсырма жүктей аласыз. Өзгеде пайдаланушы мұғалімдердің тапсырмаларын 
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және өзіңіздің дайындаған тапсырмаларыңызды жүктеуге болады. Оқушылар 

интернеттегі жұмыс парақтарын толтырып, жауаптарын мұғалімге жібере 

алады. Бұл студенттерді ынталандырады, мұғалімдер уақыттын үнемдейді және 

қағазды үнемдейді. Сонымен қатар, интерактивті жұмыс парақтары білім 

беруде қолданылатын жаңа технологиялардың артықшылықтарын толық 

пайдаланады [2].  

Өзіңіздің интерактивті жұмыс парақтарыңызды жасау үшін тікелей жұмыс 

парақтарын пайдалана аласыз немесе басқа оқытушылармен ортақ 

тапсырмаларды пайдалана аласыз. Бұл платформада бірнеше тілдер мен 

пәндерді қамтитын мыңдаған интерактивті парақтар жиынтығы бар. 

Жеке интерактивті жұмыс парақтарын құру өте қарапайым. Негізінен 

құжатты doc, pdf, jpg форматтарында жүктеу керек. Кейін ол суретке айналады. 

Содан кейін параққа тік төртбұрыштар салып, дұрыс жауаптарды енгізуіңіз 

керек. Егер басқа жаттығуларды, мысалы, сүйреп апару, сәйкестендіру, сөйлесу 

жаттығулары және т.б. жасағыңыз келсе, онда қосымша қызметші сөздер 

қолданамыз.  

Тапсырмаларды жасау үшін Make Interactive Worksheets басып, дайын 

тұрған тапсырманы таңдаймыз [3]. Тапсырмаларды көбіне pdf форматта 

дайындап алған ыңғайлы. Кейін оны мына түрде жүктейміз (2-сурет): 

 

 
2-сурет. Тапсырманы жүктеу 

 

Cәйкес сурет пен анықтаманы белгілеп, join қызметтік сөзбен жазып 

шығамыз (3-сурет). 

 

 
3-сурет. Сәйкестендіру тапсырмасы 
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Келесі тапсырма түрі бір ғана дұрыс жауабын белгілеу. Ол үшін select 

қызметші сөзін қолданамыз. Дұрыс жауапты ерекшелеп алып, select:yes сөз 

тіркесін, ал қате жауапқа select:no сөз тіркесін жазатын боламыз (4-сурет). 

Бірнеше жауабы дұрыс тапсырманы да тура осы жолмен жасауға болады. 

 

 
4-сурет. Дұрыс жауабын белгілеу тапсырмасы 

 

Тағы бір тапсырма түрі берілген тұжырымның дұрыс/ бұрыс екендігін 

анықтау. Ол үшін choose қызметші сөзін жазып, дұрыс жауаптың алдына 

міндетті түрде «*» жұлдызша таңбасын қою керек (5-сурет). 

 

 
5-сурет. Тұжырымның дұрыс/ бұрыс екендігін анықтау 

 

Келесі тапсырмада «drag and drop» әдісін қолданамыз, яғни 

орналастырылуы керек ұяшыққа drop сөздерін жазамыз. Ал осы ұяшыққа 

орналастырылуы керек сөздерді ерекшелеп алып, drag сөздерін жазып 

шығамыз (6-сурет). 

 

 
6-сурет. Дұрыс жауапты орналастыру тапсырмасы 

 

Тағы бір артықшылығы Youtube желісіндегі видеоны түсіндірме ретінде 

салуымызға болады. Ол оқушылардың видео көріп, өз ойларын сұрауға 

мүмкіндік береді. Ол үшін Видео тұратын орынды белгілеп, сілтемесін салып 

парақты сақтаймыз (7-сурет). 
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7-сурет. Видео жүктеу 

 

Сақталғаннан кейін видео төмендегідей түрде болады (8-сурет): 

 

 
8-сурет. Жүктелген видео көрінісі 

 

Бұл платформада өзіңіздің жасаған интерактивті парағыңызды басқа 

оқытушылармен бөлісі аласыз, яғни бірігіп жұмысты пайдалануыңызға болады. 

Ал егерде өзіңіздің жұмыс парағыңызды құпия ұстасаңыз, онда жеке парақ 

шектеледі. Оның шегі 30 парақ. 

Тапсырманы дайындап, сақтап болғаннан кейін тапсырмасы сілтемесі 

көрінеді (9-сурет). Осы сілтемені оқушыларға тарату арқылы орындата аласыз. 

 

 
9-сурет. Тапсырма сілтемесі 

 

Басқа веб-сайттардан алынған, оқулықтардан сканерленген немесе кез-

келген авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды рұқсатсыз бөлісе алмайсыз! 

Ендігі негізгі сұрақ: «Оқушыларымның жауаптарын қалай алуға болады?». 

Оның екі жолы бар. Қарапайым жолы: оқушылар жұмыс парағын ашады, 

жаттығулар жасайды және «Дайын» («FINISH») түймесін басады. Содан кейін 

олар "менің жауаптарымды мұғалімге жіберуді" таңдап, электрондық пошта 
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мекенжайын немесе құпия кілт кодын енгізеді. Содан кейін электронды пошта 

арқылы хабарлама аласыз және барлық студенттердің жауаптарын кіріс 

жәшігіңізден тексере аласыз (10-сурет). Оқушылар жібере алатын парақтар 

санына ешқандай шектеулер жоқ, бірақ олардың барлық жауаптары 30 күннен 

кейін жойылады. 

 

 
10-сурет. Тапсырма нәтижесі 

 

Қиын бірақ әлдеқайда жақсы жолы: өзіңіздің интерактивті жұмыс 

дәптерлеріңізді жасай аласыз және өзіңіз немесе басқа мұғалімдерге ортақ 

жұмыс парақтарыңызды қоса аласыз. Осыдан кейін оқушылар өздерінің аты-

жөні мен паролі бар жұмыс дәптерлерін ашып, жаттығулар жасай алады.  

Қорыта келгенде бұл платформаның артықшылықтары: біріншіден 

уақытты үнемдеу, яғни бағалау мен тексер уақыт алмайды. Екіншіден бірнеше 

тапсырма түрін қолдана аласыз. Үшіншіден оқушыларды берілген тапсырмаға 

бағыттайды, оларға тақырыптың негізгі элементтерін білуге және бекітуге 

көмектеседі, бұрын өтілген тақырыптарға жаңа материалды оңай қосуға 

мүмкіндік береді. Кез-келген уақытта олардың жұмысын тексеріп, үй 

тапсырмасын тағайындап, түсініктемелер немесе жазбалар қоса аласыз. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Котовщикова М.Г. Инструкция по работе в сервисе Liveworksheets.-М., 

2020 

2. https://uchportfolio.ru/mc/show/69367-tehnologiya-raboty-s-onlayn-

servisom-liveworksheetscom 

3. https://ustaztilegi.kz/liveworksheets_webinar/ 

 

Ғылыми жетекші: оқытушы, магиcтр Наурызова Н.К. 
 

 



20 

 

ОНЛАЙН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА ВИРТУАЛДЫ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ 

ПОРТАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Базарғалиева Г.Е. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Виртуалды орта — интернет технологиясын қолданып онлайн білім беру 

ортасы. Бұл ортада білім талапкерлері виртуалды класстарға, оқу 

материалдарына, тесттерге, тапсырмаларға, басқа онлайн ресурстарына 

интернет немесе локалды желі арқылы қол жеткізе алады [1].  

Сол секілді Аrduino-ның виртуалды формасы Tinkercad ортасы болып 

табылады. Tinkercad - 3D дизайны, электроника және кодтауға арналған 

ақысыз, қолдануға ыңғайлы бағдарлама. Мұғалімдер, балалар, әуесқойлар мен 

дизайнерлер оны кез-келген нәрсені жобалау және жасау үшін пайдаланады! 

Бұл ортадан көптеген жобаларды виртуалды түрде қарастыруға болады. 

Tinkercad ортасында өрт болған жағдайда сигнал беретін жобаны 

қарастырайық. Ол үшін бізге мына компоненттер қажет болады (1-сурет): 

1. Arduino uno r3 

2. Макетная мини-плата 

3. RGB светодиоды 

4. Температура датчигі 

5. Пьезоэлемент 

6. Фоторезистор 

7. Резисторлар 

 

 
               Сурет-1. Компоненттер                      Сурет-2. RGB светодиоды 

 

RGB светодиоды жанып, пьезоэлементке сигнал келеді, осы кезде 

пьезоэлемент арқылы дабыл қағылады.  

RGB светодиодына, температура датчигіне, пьезоэлементіне, 

фоторезисторына резисторларды жалғаймыз (2-сурет). 
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Сурет-3. Температура датчигі 

 

Температура датчигін қоршаған ортаның температурасын өлшеуге 

арналған датчик деп атаған дұрысырақ. Аталған датчиктің үш түйіспесі бар – 

оң, сигнал және жер. Ол Цельсий градусындағы (түрлендіру коэффициенті 

~10мВ/С) температураға тепе-тең кернеу шығарады ( Сурет-3). 

 

 
Сурет-4. Температура датчигі 

 

Температура датчигін сымдар арқылы макетная мини-платамен 

байланыстырамыз. Өрт болған кезде бөлмедегі температураның артуына 

байланысты сол бөлменің температурасын өлшеп бізге хабар береді (Сурет-4). 

 

 
Сурет-5. Фоторезистор 

 

Фоторезистор - кедергісі оған түскен жарықтың жарықтығына 

байланысты болатын резистор.Фоторезисторлар робототехникада жарық 

датчиктері ретінде қолданылады. Роботқа орнатылған фоторезистор 

жарықтандыру дәрежесін анықтауға, бетіндегі ақ немесе қара аймақтарды 
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анықтауға және осыған сәйкес сызық бойымен қозғалуға немесе басқа 

әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді  (Сурет-5). 

 

 
Сурет-6. Фоторезисторды сымдар арқылы макетная мини-платамен 

байланыстыру 

 

Фоторезисторды сымдар арқылы макетная мини-платамен 

байланыстырамыз . Фоторезистор бұл жерде бізге- үйде өрт болып жатқан 

кезде жарықтын түсуі арқылы белгі береді (Сурет-6). 

 

 
Сурет-7. Үш түсті жарық диоды 

 

Үш түсті жарық диоды немесе RGB жарық диоды-қызыл, жасыл және 

көк түстердің бір корпусында біріктірілген жарық диодтары. 

Светодиодтың 4 аяғы бар. 3 аяқ — жеке түстерге сәйкес келетін катодтар 

(анодтар) және біреуі-жалпы анод (катод). Анодтардың біріне сигнал беру 

арқылы сіз түстердің бірімен жарқырауға қол жеткізе аласыз. Бір уақытта 

барлық анодтар үшін импульстік ендік модуляциясын (PWM сигналы) қолдана 

отырып, сіз еркін түспен жарқыл ала аласыз (Сурет-7.). 
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Сурет-8. Пьезоэлектрлік элемент 

 

Пьезоэлектрлік элемент - бұл электромеханикалық түрлендіргіш, оның 

сорттарының бірі - пьезоэлектрлік дыбыс эмитенті, оны пьезоэлектрлік 

динамик деп те атайды, жай қоңырау немесе ағылш. Пьезо динамигі электр 

кернеуін мембрананың тербелісіне айналдырады. Бұл тербелістер дыбыс 

шығарады (дыбыстық толқын). Пьезоэлементті арқылы үйдегі өрт болып 

жатқанын дабыл арқылы білеміз (Сурет-8). 

 

 
Сурет-9. Тиндеркад бағдарламасанда кодты блок-схемасы 

 

Тиндеркад бағдарламасанда кодты блок-схемамен және текст арқылы 

жазуға мүмкіндік бар. Код  жазып болған соң тексеруе жібереміз,егер кодта 

қате жоқ болса проектіміз қосылады (Сурет-9). 

 

 
Сурет-10. Жоба макеті 
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Фоторезисторға түскен жарық мөлшері артқан кезде және температура 

көбейген кезде RGB светодиоды жанып, пьезоэлементке сигнал келеді, осы 

кезде пьезоэлемент арқылы дабыл қағылады. Осылайша біз өрт болған жөнінде 

хабар алып, қажет жағдайды жасаймыз. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Gorkov D. Tinkerkad For beginners //Detailed guide to getting started in 

Tinkercad MTK 2015 

 

Ғылыми жетекшісі: магистр Раманқұлов А.А. 

 

 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ WEB-

ҚОСЫМШАСЫН ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 

 

Байтурина А.М., Альмуханова А.К., Қали Д.М.,  

Марқабаева Д.Ж., Таймагамбет А.К. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы ХХІ ғасырдың ең өзекті 

тақырыптары болып табылады болып табылады. Бұл даму үдерісінде ғаламдық 

компьютерлік интернет желісі маңызды рөл атқарады. Интернеттің басты 

қызметтерінің бірі  гипермәтіндік құжаттарды жеткізу үшін пайдаланылатын 

WWW қызметі (World Wide Web  Дүниежүзілік тармақталған желі). 

Интернеттің негізгі бағыттарының бірі  «Web қосымша» аталатын 

бағдарламалардың ерекше класы болып табылады. Қазіргі уақытта желілік 

технологиялардың қарқынды дамуы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әзірлеу саласындағы табыстарының арқасында веб-қосымшалардың 

парадигмасы үлкен маңызға ие.  

Егер осы уақытқа дейін Web-қосымшалар әдеттегі бағдарламалық 

қамтамасыз етуге барлық параметрлер бойынша, сыртқы түрден бастап 

интерактивтілікке дейін айтарлықтай кем түссе, қазіргі таңда бағдарламалық 

қамтаманың осы түрлерінің арасындағы айырмашылықтар білінбейді, тіптен 

қарапайым бағдарламалық қамтамаға қарағанда Web-қосымшалардың 

мүмкіндігі көп. Дәстүрлі өнімдерге тән көп функциялылық пен пайдалану 

ыңғайлылығының пайда болуы Интернет желісінің мүмкіндіктерімен үйлесе 

отырып, веб-технологиялар негізінде сервистер мен қосымшаларды құруда 

сұранысқа ие еткен болатын. 

Мысалы, көптеген жетекші басылымдар мен мамандардың бағасы 

бойынша [1-4], веб-қосымшалар таяу жылдары ақпараттық технологиялардағы 

маңызды бағыттардың бірі болады деп болжанған.  

Web-қосымшалардың қарқынды даму барысында негізгі платформалар мен 

бағдарламалау тілдері ілгері дамыған болатын. Бұл жерде прогрестің негізгі 
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құраушысы интеграцияға ұмтылу, пайдаланушы интерфейстерін жақсарту, 

өнімділікті арттыру, визуализация мен талдаудың тиімді жүйелерін пайдалану 

болып табылады. Атап айтқанда HTML, PHP, JavaScript, Perl, jQuery Web-

бағдарламалау тілдерінің арқасында Web-қосымшаларды жасақтау өзекті 

болып табылады [5].  

Заманауи сандық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 

ұлтымыздың ұлы ақыны Абайдың рухани мұрасын егеменді еліміздің өскелең 

ұрпақтарына, жалпы адамзатқа ыңғайлы әрі қолжетімді ету көзделеді. Абай 

шығармаларын әлем елдерінің тілдеріне аударма жасай отырып, өзге 

халықтардың ұлттық руханиятымызбен тереңінен таныстыру қосымшаның 

ауқымдылығын арттыра түседі. 

Жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен жасалған 

көпфункционалды Web-қосымшаның өзектілігі мен маңызының нәтижесі 

бірнеше қоғамдық салаға өз септігін тигізеді. Атап айтар болсақ: 

1) Негізгі орта және жалпы орта білім беру орындарының «Абайтану» 

курсына; 

2) Мектеп бағдарламасындағы әдебиет пәніне; 

3) Жоғары оқу орындарының студенттеріне; 

4) Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы зерттеушілерге; 

5) «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталықтарына көмекші құрал ретінде 

пайдаланылады. 

Web-қосымшаларды жасауға арналған платформа Wix.com көмегімен Абай 

шығармаларының көпфункционалды қосымшасы жасақталуда.  

Wix – бұл визуалды режимде веб-сайттар құруға арналған платформа. Wix 

– бүкіл әлем бойынша миллиондаған қолданушылары бар веб-сайт құрудың 

жетекші бұлтты платформасы.  

Wix қолданушыларға бизнестің әртүрлі салалары мен адам қызметінің 

салалары үшін әдемі дизайны бар 500-ден астам дайын шаблондар ұсынады. 

Wix-те келесі санаттағы шаблондарды таңдауға болады: 

− Бизнес 

− Интернет-дүкен 

− Фото 

− Видео 

− Музыка 

− Дизайн 

− Мейрамханалар мен тамақ 

− Саяхат және туризм 

− Оқиғалар 

− Портфолио және түйіндеме 

− Блогтар мен форумдар 

− Денсаулық 

− Сән және сұлулық 

− Білім және мәдениет 

− Өнер 
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Әр санат көптеген ішкі санаттарға бөлінеді, бұл сізге қажетті үлгіні оңай 

табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шаблондарды жаңа, танымал етіп 

сұрыптауға немесе бос шаблондарды таңдауға болады, суреттерсіз және 

қосымша дизайн элементтерінсіз. Үлгіні орнатпас бұрын, сіз оны сезініп, оның 

мазмұнмен бірге сайтта қалай көрінетінін көре аласыз. Барлық шаблондарды 

оңай өңдеуге және реттеуге, элементтердің орналасуын, түстер мен мәтіндерді 

өзгертуге болады. 

Wix-те SEO веб-сайтына арналған ең жақсы құралдар мен параметрлер 

бар. Конструктор бірегей URL мекен-жайларын, тақырыптарын, мета 

сипаттамасын, кілт сөздерді, сілтемелерін, беттердің әрқайсысы үшін Alt кескін 

атрибуттарын теңшеуге мүмкіндік береді. App Market Қосымшаларының 

каталогында сіз өзіңіздің сайтыңызды іздеу жүйесін оңтайландыруға арналған 

көптеген құралдарды таба аласыз. Арнайы SEO шебері веб-сайтыңызды талдау 

негізінде SEO-ны орнату және жақсарту бойынша автоматтандырылған 

ұсыныстар береді. 

 

 
Сурет 1. Wix платформасында жасалған Web-қосымша 

 

 
Сурет 2. Абай Құнанбайұлының әндері 
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Сурет 3. Абай Құнанбайұлының өмірбаяны 

 

 

 
Сурет 4. Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған өнер 

туындылары 

 

Қорытындылай келе, веб қосымшаға Абайдың шығармалары, әндері, өнер 

туындылары, Абай – әлем тілінде деп аталатын Абайдың аудармалары 

салынған. Әрбір қолданушы осы қосымшаны қарау арқылы Абай туралы 

мағлұматтарға қол жеткізе алады. Сонымен қатар Абай шығармаларының 

мобильді қосымшасын дайындау алдағы уақытқа жоспарланып отыр.  
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Заманауи білім беру мен білімді бақылаудың әртүрлі тәсілдерімен 

ерекшеленеді. Тестілеу білім деңгейін бақылаудың қазіргі кездегі белгілі 

әдістерінің ішіндегі ең тиімді деген кең таралған пікір бар. Тест нәтижелері 

оқытушыға білім алушылардың оқу материалын игеру деңгейі туралы 

объективті ақпарат береді, ал университет әкімшілігі менеджменттің 

объективтілігі туралы ақпарат алады деп саналады. Сондай-ақ, тестілеудің 

нәтижелері оқыту сапасының көрсеткіші болып табылады. Сонымен, тестілерді 

белгілі бір білім саласындағы құзыреттілік деңгейін анықтау үшін де, 

оқытушының қызметін бағалау үшін де қолдануға болады  

Сынақтарды жобалау және қолдану оңай мәселе емес, өйткені тестілеуді 

әзірлеу мен тестілеу нәтижелерін өңдеуге қатаң негізделген, ресми тәсіл әлі 

жоқ. Тест модификациясы, оның сенімділігі мен білімді бағалау дәлдігі 

проблемасы бар. 

Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру тұрғысында тестілеу 

студенттердің білімін бақылаудың мүмкіндіктерінің бірі болып 

табылады.Студенттердің өзіндік жұмысы білім беру процесінің маңызды 

компоненттерінің бірі болып табылады. «Студенттердің өздік жұмысы 

дегеніміз- белгілі бір нәтижеге жету үшін мұғалімнің тікелей көмегінсіз, 

жетекшілікпен жүзеге асырылатын жоспарлы танымдық, ұйымдастырушылық 

және әдістемелік басшылық». Бұл мұғалімнің нұсқауы бойынша оқытудың 

ерекше формасы, оның барысында студенттер танымдық іс-әрекет тәсілдерін 

игереді, олардың шығармашылық жұмысқа деген қызығушылығы және 

шығармашылық және ғылыми мәселелерді шешу қабілеттері дамиды. Түлектің 

жалпы кәсіби құзыреттіліктерінің бірі - стандартты емес міндеттерді шешуде 

бастамашылық таныта білу, өз бетінше іс-әрекеттерінің нәтижелерін жоспарлау 

және болжау мүмкіндігі. Маманның кәсіби қасиеттерінің ішінде өзін-өзі 

ұйымдастыру және өзін-өзі бақылау маңызды болып табылады, кәсіби өсудің 

жеке траекториясын өздігінен құру мүмкіндігі, сондықтан бүкіл оқу үдерісі 

студенттің өз білімін өз бетінше ұйымдастыра алуына, содан кейін кәсіби 

қызмет. 

mailto:bekuzak_777@mail.ru
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Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың маңызды құрамдас 

бөлігі оны бақылау болып табылады. Соңғы жылдары бақылау түрлерінің алуан 

түрлілігімен компьютерлік тестілеу барған сайын танымал болып келеді. 

Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру тұрғысынан компьютерлік 

тестілеу технологиялары мыналарды қамтамасыз етеді: 

- пән бойынша білім деңгейлерін анықтау мақсатында студенттердің оқу 

жетістіктерін тәуелсіз бағалау; 

- оқу процесінде студенттердің білімін үнемі бақылауды жүзеге асыру; 

- осы пән бойынша оқу процесін қамтамасыз ететін оқытушы қызметінің 

тиімділігі мен тиімділігін бағалау; 

- студенттердің білімін бағалауда оқытушының субъективті қатынасын 

жою. 

Зерттеудің тұжырымдамалық және категориялық негіздері. Біздің 

зерттеулеріміздің жетекші категориялары: «білім сапасы», «білім сапасын 

басқару», «педагогикалық тест», «тестілеу», «мониторинг», «педагогикалық 

диагностика» және «мамандардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі». білім 

беру саласы »тақырыбында өтті. 

Білім сапасы - бұл білім беру нәтижесінің қойылған мақсатқа сәйкес келу 

дәрежесін көрсететін жүйелік әдістемелік категория (В.Н. Максимова). 

Білім сапасын басқару - бұл ең алдымен қойылған мақсатқа жету үшін 

білім беру процесі субъектілерінің қызметін ынталандыру және реттеу (В.Н. 

Максимова). 

Педагогикалық тест - бұл мұғалімнің қызығушылығын тудыратын білімді 

және басқа да жеке ерекшеліктерді сенімді және дәлелді бағалауға мүмкіндік 

беретін күрделене түсетін өзара байланысты тапсырмалар жиынтығы [1, 40-

41б.]. 

Тестілеу - бұл педагогикалық диагностиканың әдісі, оның көмегімен білім 

беру процесінің алғышарттарын немесе нәтижелерін білдіретін мінез-құлық 

үлгісі салыстырудың, объективтіліктің, өлшеудің сенімділігі мен негізділігінің 

принциптеріне мүмкіндігінше сәйкес келуі керек, өңдеуден өтуі керек. және 

түсіндіру және педагогикалық практикада қолдануға дайын болу (К. 

Ингенкамп). 

Мониторинг дегеніміз - процестің қажетті нәтижеге немесе бастапқы 

ұстанымға сәйкестігін анықтау мақсатында оны үнемі бақылау [2, 25-26 б.]. 

Педагогикалық диагностика - бұл педагогикалық жүйенің әр түрлі 

элементтерінің күйін сипаттайтын белгілерді белгілеу және зерттеу (оның 

барлық деңгейлерінде) оның жұмыс істеуі мен дамуының қалыпты 

тенденцияларының бұзылуын болжау, түзету (Е.А.Михайлычев) .  

Білім беру мамандарының кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі - білім беру 

мен тәрбиенің негізгі психологиялық-педагогикалық теорияларын, әр түрлі 

елдердегі білім беру жүйелерінің жалпы құрылымы мен мазмұнын, қазіргі 

кездегі дамулар мен жалпы білім беру мекемелеріндегі менеджментке қатысты 

теориялық қатынастарды білу (М.М. Поташник). 
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Білім беру нәтижелерін бағалау - студентердің оқу әрекеттерін 

ынталандырудың маңызды құралы. Тәжірибе көрсеткендей, оқушының іс-

әрекетін бақылауды оқу үрдісінен толығымен немесе ішінара алып тастау 

әрекеттері білім сапасының төмендеуіне әкеледі. Бүгінгі таңда «педагогикалық 

бағалаудың функциялары білім беру үдерісін ұйымдастырудағы кемшіліктерді 

анықтаумен шектелмейді, оны оқытудың нәтижелерін жақсарту және білім 

сапасын арттыру мақсатында жүргізілген сыни талдау ретінде қарастырады» 

[2]. 

Осыған орай С++ бағдарламалау тілінен білімін тескеруге арналған 

қолданбалы қосымша құрдық. Қосымша С# Visual Studio 2010 ортасында 

жасалынды. Қосымша 200 жуық тест сұрақтарымен қамтылған. Әрбір 

орындалған тест сұрағынан дұрыс жауап көрсетіледі. Тест аяқталғаннан кейін 

дұрыс жауаптар саны көрсетіледі. 

 

 
Сурет-1. С++ бағдарламалау тілінен білімін тескеруге арналған 

қолданбалы қосымшасы 

 

Қорытындылай келе, бақылау мен бағалаудың қолданыстағы 

педагогикалық әдістерінің әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен 

кемшіліктері бар екенін атап өткім келеді. Сондықтан студенттердің білімін 

бағалаудың объективтілігін арттыру үшін дәстүрлі бақылау түрімен ұштастыра 

отырып, тестілеуді қолдану керек, оның тапсырмаларын әзірлеу тиянақты және 

сапалы болуы керек. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Карданова Е.Ю. Моделирование и параметризация тестов: основы 

теории и приложения. – М.: ФГУ "Федеральный центр тестирования", 

2008, 303 с. 

2. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов.  – М.: Логос, 2002, 432 с. 

                                             Ғылыми жетекші:  PhD, доцент Шангытбаева Г.А. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДЫ ТЕАCHER.DESMOS ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Болуанбек А., Мустафа А. 

allek268@gmail.com, arailym.mustafa.02@mail.ru 

Актюбинский региональный университет им.К. Жубанова 

 

Вынужденный переход школ и вузов на дистанционный формат обучения 

привел к необходимости поиска платформ, сервисов, новых инструментов 

обучения, которые можно использовать при организации обучения в онлайн- и 

офлайн-режимах. 

Широкие возможности для обучения математическим дисциплинам 

представляет сайт desmos.com (URL:http://www.desmos.com/) [1]. 

Представленные на сайте геометрические инструменты для построения 

чертежей и графический онлайн-калькулятор можно применять при проведении 

уроков математики, алгебры и геометрии.  

С помощью математических инструментов сайта можно создавать как 

целые уроки, контролируя их прохождение каждым из учащихся класса, так и 

готовить отдельные демонстрационные материалы, различные задания для 

обучающихся, а также создавать наглядности для уроков [2]. 

Особого внимания заслуживает созданная на сайте среда для 

конструирования интерактивных заданий Теаcher.Desmos 

(URL:http://teacher.desmos.com/) [2], [3] (Desmos Сlassroom). Задания, 

создаваемые в этой среде, носят название «активности» (от английского 

«activity») и разрабатываются учителями математики.  

Активности среды Теаcher.Desmos можно применять как при проведении 

уроков в школе, так и для организации самостоятельной работы учащихся 

дома, для исследовательской работы. Инструменты сайта desmos.com могут 

быть использованы как при организации обучения в традиционном формате, 

так для смешанного и дистанционного обучения. 

Можно выделить следующие преимущества использования активностей 

Desmos при изучении математики:  

1. в Desmos многие классические математические задачи «оживают» и 

становятся интерактивными; 

2. возможность решения задачи-проблемы, открытой проблемы; 

3. возможность создавать развивающие, творческие задания; 

4. возможность включения игровой формы; 

5. при организации дистанционного обучения каждый ученик может 

проходить уроки, работать с активностями в своем темпе; 

6. возможность включения всех учеников класса в работу. 

mailto:allek268@gmail.com
mailto:arailym.mustafa.02@mail.ru
http://www.desmos.com/
http://teacher.desmos.com/
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На сайте можно найти активности по основным темам школьного курса 

математики. Учителя могут использовать имеющиеся на сайте активности или 

самостоятельно разработать их для своих уроков.  

Приведем некоторые примеры разработанных нами активностей. 

Пример 1. Фрагмент активности «Параметрический способ задания 

функции», которую можно включить в урок при изучении способов задания 

функции.  

 

 
 

Рисунок 1. 

 

Инструменты среды Теаcher.Desmos дают возможность наглядно 

наблюдать как меняются значения аргумента х и функции y при изменении 

значения параметра.  

 

 
 

Рисунок 2. 

 

Пример 2. Активность по теме «Функции». Эту активность можно 

включить, например, в урок обобщающего повторения по теме.  

URL:http://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/605b1103cda1b40cc54e31af?

lang=ru#preview/75476825-edf6-4e10-8d66-fcf2ac1f0246 

 

http://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/605b1103cda1b40cc54e31af?lang=ru#preview/75476825-edf6-4e10-8d66-fcf2ac1f0246
http://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/605b1103cda1b40cc54e31af?lang=ru#preview/75476825-edf6-4e10-8d66-fcf2ac1f0246
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Таким образом, применение активностей среды Teacher.Desmos позволяет 

учащимся в процессе обучения школьного курса алгебры использовать 

графический калькулятор, самостоятельно работать, а также контролировать и 

корректировать свои действия. Благодаря Desmos обучающиеся получают 

углубленное знание и всестороннее представление о функциях и других 

математических понятиях. 

Важной особенностью Teacher.Desmos является то, что на этой платформе 

очень понятный интерфейс, имеется возможность работать в онлайн - режиме 

на планшетах и смартфонах. 

Применение активностей среды Теаcher.Desmos поможет привнести в 

учебный процесс творческую атмосферу, повысить мотивацию обучающихся, 

их интерес к предмету, и может стать мощным инструментом развития 

математического мышления учащихся. 

 

Использованные источники: 

1. Desmos [Сайт]. URL:http://www.desmos.com/. 

2. Макаренкова Н.А. Новые грани преподавания математики при помощи 

Новые грани преподавания математики при помощиDesmos.Сборник 

методических материалов: работы победителей и дипломантов 

Фестиваля методических идей молодых педагогов в Самарской области 

- 2016-Нефтегорск, 2017. 

3. Конструктор активностей Desmos[сайт]. URL:http://teacher.desmos.com/. 

4. Рождественская Л.В. Математическая задача как вызов. Уроки в 

Desmos.URL:http://archive.novator.team/post/7444 

 

Научный руководитель:  к.ф.-м.н. Кокотова Е.В. 

 

 

«НЕКТАР» ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН 

ҚҰРУ 

 

Ғаниева Д.Ж. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Мәліметтер қоры дегеніміз - ақпаратты сақтауға және жинақтауға 

арналған ұйымдасқан құрылым. Ең алғаш мәліметтер қоры ұғымы жаңадан 

қалыптасқан кезде онда шындығында мәліметтер сақталады. Бірақ қазіргі 

кездегі көптеген мәліметтер қорын басқару жүйелері өздерінің 

құрылымдарында тек мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар олардың 

тұтынушымен және басқада ақпараттық - бағдарламалық кешендермен қарым-

қатынасының әдістерін қамтиды. Сондықтан біз қазіргі заманғы мәліметтер 

қорында тек мәлеметтер ғана емес, ақпаратта сақталады деп айта аламыз[1]. 

Біз цифрландыру заманына аяқ басып келе жатырмыз, міне осындай 

дамыған заманда бізге мәліметтер мен дұрыс жасай білу керек. Күнен күнге 

http://www.desmos.com/
http://teacher.desmos.com/
http://archive.novator.team/post/7444
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ақпараттар мен мәліметтер көлемі артып келе жатыр. Сондықтан мәліметтер 

қорын басқару жүйелерін пайданланудың артықшылықтарын білуміз қажет 

және олармен ұтымды, барынша тиянақты, ең бастысы жалпыға бірдей 

түсінікті жұмыс жасай білу керек[2]. Мәліметтер қорын басқару жүйесінің 

ұтымды түрі Embarcadero RAD Studio XE7 ортасында «Нектар» Құрылыс 

компаниясының мәліметтер қорының қосымшасы құрылды. 

«Нектар» Құрылыс компаниясы мәліметтер қоры барлығы 23 кестеден 

тұрады.Негізігі кесте мына өрістерден тұрады: 

1. «Нектар» Құрылыс компаниясы» туралы жалпы деректер қоры 

2. Әлеуметтік желідегі парақшалары 

3. Жұмыс кестесі 

4. Құрылыс нысандары (обьектілер,жұмыс графигі,материалдар) 

5. Жұмысшылар тізімі (бригада құрамы) 

Бұл мәліметтер қорынан мынандай әрекеттер орындалады: 

1.  «Нектар» Құрылыс компаниясы» туралы жалпы деректер қорын көре 

аласыз және деректер қорында өзгеріс пайда болған жағдайда өзгерту 

бөлімі арқылы қажетті деректер қорын өзгерте аласыз. 

2.  Әлеуметтік желідегі парақшаларына тікелей өте аласыз. 

3.  Жұмыс кестесінен құрылыс компаниясының жұмыс уақытын көре 

аласыз. 

4.  Негізгі кестелердің бірі құрылыс нысандары кестесі, сіз бұл бөлімнен 

құрылыс компаниясының құрылыс нысандарын және сол нысандарға 

байланысты жұмыс графигін (қай бригада жасады, басталған және 

аяқталған уақыттары, қандай материалдар қолданылды) осы кестеден 

көре аласыз. 

5. Жұмысшылар тізімі бөлімінде жұмысшылар туралы жеке деректер 

берілген. 

Мәліметтер қорында кестелер байланысын көре аламыз. Мысалы, 

алғашқы кестеде қызметкерлердің жеке мәліметтерін және оған 

байланысып тұрған екінші кестеде мамандықтары шығады. 

6. Мәліметтер қорында іздеу, таңдау, енгізу, өзерту, жою, сұрыптау және 

т.б амалдар орындалады. Программаны жүктеу үшін Project81.exe 

файлын таңдаймыз. 

Экранда мәліметтер қорына өту үшін қажетті құпия сөз бөлімі ашылады 

2.1–суретте көрсетілген. (Сурет 2.1). 

Келесі қадамда қосымшаның басты мәзір бөлімі ашылады. 
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Сурет 2.1-Мәліметтер 

қорына кіру бөлімі 

 

 
 

Сурет 2.2-Басты мәзір 

 

 «Нектар» құрылыс компаниясы туралы жалпы деректер қоры 2.3-2.4 

суреттерде көрсетілген. 

 
 

Сурет 2.3-«Нектар» Құрылыс 

компаниясы» туралы жалпы 

деректер 

 

 
 

Сурет 2.4-«Нектар» Құрылыс 

компаниясы» туралы жалпы 

деректердің өзгерту бөлімі 

 

 Әлеуметтік желідегі парақшалары (2.5-сурет). Құрылыс компаниясының 

жұмыс уақыты (2.6-сурет) көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 2.5- Әлеуметтік желідегі 

парақшалары 

 

 
 

 

Сурет 2.6- «Нектар» құрылыс 

компаниясының жұмыс кестесі 
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 Негізгі кестелердің бірі құрылыс нысандары кестесі, құрылыс 

компаниясының құрылыс нысандарын және сол нысандарға байланысты жұмыс 

графигін, қай бригада жасады,басталған және аяқталған уақыттары, қандай 

материалдар қолданылды 2.7., 2.8., 2.9-суреттерде көрсетілген. 

Жұмысшылар тізімі бөлімінде жұмысшылар туралы жеке деректер және 

енгізу,шығару,жою мен есептік бөлімдері - 2.10., 2.12., 2.13., 2.14 – суреттерде 

көрсетілген. 

 
 

Сурет 2.10 –Жұмысшылар тізімі 

 

 

 
Сурет 2.12 –Жұмысшылар тізімі 

бөліміндегі енгізу 

 

 
 

Сурет 2.7-Құрылыс нысандары 

 

 
 

Сурет 2.9 –Жұмыс графигі 

 

 
 

Сурет 2.8 –Материалдар 
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Сурет 2.13 –Жұмысшылар тізімі 

бөліміндегі жою 

 

 
 

Сурет 2.14 –Жұмысшылар тізімі есептік 

бөлімі 

 

Есептік бөлімнің PDF,RTF форматтары 2.15.,2.16 – суреттерде көрсетілген. 

 
Сурет 2.15 –PDF Формат 

 
Сурет 2.16 –RTF Формат 

 

Бригада туралы жалпы деректер мен есептік бөлімдері 2.17.,2.18- 

суреттерде көрсетілген. 

 
 

Сурет 2.17 – Бригада тізімі 

 

 
 

Сурет 2.18 – Бригада есептік бөлім 

Қорыта келгенде мәліметтер қоры – бұл көптеген деректер қорын 

жеңілдетуге мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ бұл ыңғайлы және тиімді 

программа болып табылады. Тек деректер қорларын құру жүйелерімен жұмыс 

істеуді толық меңгергенде ғана біз аз уақытта тиімді жүйе жасап шығара 

аламыз. 

 

Қолданылған әдебеиттер: 

1. Кузнецов, С. Д. Базы данных. Модели и языки / С.Д. Кузнецов. - М.: 

Бином-Пресс, 2013. - 720 c. 
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Ғылыми жетекшісі:  магистр Рысдаулетова А.А. 

 

 

МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ 

ОҚУЛЫҚТАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ОРТАСЫН ТАЛДАУ 

 

Елешова Ш.Д., Жанибек А.А., Нұрмұханбетов Б.К., Темірбаева А.Т.,  

Утегулова Г.А., Кульжанов Д.Ж. 

zhinar@mail.ru, zhanibekovvva@mail.ru, bako_23.04.99@mail.ru, 

temirbayeva.ayazhan@mail.ru, utegen@mail.ru, daniar@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Заманауи электрондық оқулықтарды құру және енгізу процесі бүкіл әлем 

бойынша жүріп жатыр. Көптеген елдер қазірдің өзінде оқу практикасында 

электронды оқулықтарды қолдана бастады және қажетті ақпаратқа қол 

жеткізуде мобильді құралдардың мүмкіндігі зор. Мобильді құрылғыларға 

арналған интерактивті, мультимедиялық электрондық оқулықтарды әзірлеу 

қазіргі кезде өзекті болып табылады және білім беру ұйымдары мамандарының 

назарында. Электрондық оқулық дегеніміз шығармашылық пен белгілі бір 

уақытты қажет ететін толық құрылымдалған гипермәтіндік құрал. Ол 

интерактивтілігімен;  оқушының іс-әрекетіне байланысты материалдың 

презентациясын өзгерту мүмкіндігімен; теориялық материалдың гипермәтіндік 

құрылымдығымен; көрнекі материалдарды пайдалану (суреттер, анимация және 

мультимедия); білімді бекіту үшін әр түрлі практикалық және бақылау 

тапсырмаларын қолданумен; әр түрлі мәтіндік және графикалық оқу 

материалдарына гиперсілтемелер жүйесінің қол жетімділігімен қамтамасыз ету 

мүмкіндігімен ерекшеленеді. 

Сапалы мобильді құрылғыға арналған электронды оқулық жасау үшін 

әзірлеушілер оқу-әдістемелік кешеннің талаптарын ескеріп қана қоймай, 

сонымен қатар мазмұнды жобалау технологиясында белгілі бір білім мен 

дағдыларға ие болуы керек. Жақсы жасалған электронды оқулық, ең алдымен, 

тақырыпты өздігінен оқып үйрену үшін пайдаланушыға бағытталған материал 

ұсынудың басқаша әдісімен ерекшеленуі керек [3]. 

Жасалған мобильді электронды оқулықтың құрылымын нақты түсіну, 

электрондық оқулықты жобалау кезеңдерінің нақты алгоритмінің болуы 

электрондық оқулықты әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастырудың жүйелік 

әдістерін енгізу мәселесін шешуге едәуір көмектеседі. Көптеген есептерді 

шешкен кезде бағдарламашылар келесі мәселені талдайды және жүйелейді. 

Негізгі мәселе - мобильді электронды оқулықтардың сапасы. Әзірленген 

электронды құралдар мен оқулықтардың сапасы, оларды қолдану кезеңіндегі 
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оқыту тиімділігіне байланысты. Психологтардың пікірінше, компьютерлік 

графика мен мультимедия элементтері бар электронды нұсқада ұсынылған курс 

концентрацияны және зейінді күшейтеді, есте сақтаудың оқу материалын 

қабылдауға дайындығын арттырады [1,2]. 

Қазіргі уақытта мобильді электрондық оқулықтарды құрудың, мысалы, 

түсін, қаріптің өлшемдерін, элементтерінің орналасуын реттейтін жалпыға 

бірдей қабылданған стандарттары жоқ. 

Электрондық оқулықты әзірлеу кезінде жобалау және эргономикалық 

аспектілер бойынша шешімдерді келесі ортаға сүйене отырып жобалау 

ұсынылады. Android операциялық жүйесіне арналған бағдарлама жазу үшін 

көбіне Android Studio, Java тілі қолданылады, ал iOS үшін Xcode және 

Objective-C, сонымен қатар сқңғы кезде көп танымалдылыққа ие болып келе 

жатқан Swit қолданылады, Windows Phone үщін Visual Studio және C# 

программалау тілдері қолданылады. Кейде бірнеше платформада жұмыс 

жасауға мүмкіндігі бар native қосымшалардан бөлек қысқа мерзімде қосымша 

құруға тура келетін жағдайлар болады.Мұндай кезде, гибридті немесе веб-

қосымшалар таңдалады, ал құрастыру үшін кросс-платформалы мобильді 

фреймворктар қолданылады. Кросс-платформалы болып саналатын стандартты 

веб-технологиялар HTML5, JavaScript және CSS. 

1. Бағдарламашылар қосымшаларды әзірлеудің келесі орталарын ұсынады: 

1) iOS Human Interface Guidelines - iOS үшін қолданушы интерфейсін 

әзірлеу жөніндегі нұсқаулық; 

2) Android Design ұсынысына сәйкес Android операциялық жүйесі үшін 

пайдаланушы интерфейсі; 

2) білім беру саласындағы мобильді қосымшаларды талдау, Интернет-

дүкендерде орналасқан AppStore және GooglePlay қосымшалары; 

3) дайын шешімдерді талдауға және мобильді веб-қосымшаларды құруға 

арналған бағдарламалық кітапханалардың жетекші әзірлеушілерінен алынған 

мысалдары, атап айтқанда, SenchaTouch кітапханасы енгізген мысалдар 

(http://dev.sencha.com/deploy/touch/examples/production/index.html); 

4) жасалған прототиптерді және олардың техникалық шешімдерін талдау 

(пән бойынша электрондық оқулықтар). 

Әрбір өңдеу ортасына таңдалған кодты жазу, интерфейсті жобалауға, 

баптауға, профильдеу (бақылауға) және қосымшаларды құрастыруға арналған 

утилиталардың толық жиынтығын қамтиды. Орта мен утилит жиынтығы әрбір 

мобильді операциялық жүйеге арнайы жасалған және мобильді қосымшаларды 

әзірлеу үшін ең ыңғайлы және қуатты құрал болып табылады. 

Мобильді құрылғыға арналған Android операциялық жүйесінде Java-ны 

таңдау - электрондық оқулықты, оқу құралын, мультимедиялық жобаларды 

құрастыру мүмкіндігін береді. 

Java - бұл Sun Microsystems компаниясы әмбебап әзірлеген кросс-

платформалық объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Технологияның 

қазіргі иесі Oracle корпорациясы болып табылады. 
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Бұл платформа негізінен жұмыс үстелін іске қосуға және қосымша құруға 

арналған. 

Заманауи Java көп терезелі күрделі кроссплатформалылық қосымшаларды 

жобалау  және дамытуға мүмкіндік беретін басқа классикалық қосымшалардан 

кем түспейтін құрал. 

Java платформасының негізгі артықшылықтары: 

- көптеген заманауи операциялық жүйелерде қосымшаларды іске қосу 

мүмкіндігі; 

- жоғары сенімділік және қауіпсіздік; 

- портативті; 

- жоғары өнімділік; 

- жадыны бөлуді автоматты түрде басқару; 

- қарапайым және ыңғайлы веб-қосымшаларды әзірлеу және таратылған 

желілік қосымшалар; 

- енгізу/шығару сүзгісінің кең мүмкіндіктері; 

- деректер көздеріне бірыңғай қол жетімділік (мысалы, реляциялық 

мәліметтер базасына JDBC - Java DataBase Connectivity көмегімен қатынасу). 

Java бағдарламалық жасақтамасы бағдарламашыларға келесі ақпаратты 

ұсынады: 

- кросс-платформасы, қолдануға оңай, сенімді, қауіпсіз жүйесі кез-келген 

практикалық қиындықтағы іскери мәселелерді шешуге арналған 

қосымшаларды тиімді әзірлеуге мүмкіндік береді. 

- J2EE, J2SE және J2ME платформалары әртүрлі құрылғылар үшін ортақ 

платформаны ұсынады. 

- ашық стандарттарға негізделген технологияларды қолдану; 

қосымшаларды орналастыру қаупі мен құнын төмендетеді және әрі қарай 

қолдау мен дамыту процесін жеңілдетеді [4]. 

Мобильді құрылғыларға арналған электрондық оқулық оқу материалын 

жүйелеуге, оқуға деген қызығушылығын арттырып, алға қойған мақсаттарына 

жетуге ынталандырады. 
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LEARNIS - БІЛІМ БЕРУДЕ ВЕБ-КВЕСТТЕР, ВИКТОРИНАЛАР МЕН 

ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ МОБИЛЬДІ ОҚЫТУ 

 

Есетов Ә.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) үздіксіз дамыту, 

жаңа электрондық білім беру ресурстары мен қызметтерін дамыту процесін 

ұйымдастыру тұрғысынан мұғалімге жаңа мүмкіндіктер ашады [1]. Зерттеуде 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды білім беру үдерісіне енгізудің 

артықшылықтарын, оның ішінде мобильді және бұлтты деген түрлерін 

қарастырылды. Олардың негізінде оқыту әдістері тұжырымдалды 

оқушылардың әр түрлі іс-әрекеттерін қамтитын және мұғалімдер мен оқушылар 

арасындағы ақпарат алмасуды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мәселен, 

мобильді және бұлтты технологияларды қолдана отырып, мектеп 

оқушыларының жобалық әрекеттерін ең ыңғайлы түрде ұйымдастыруға 

болады. Ортақ ресурстарға қол жетімділік жеңілдетілген, осының арқасында 

зерттеудің жоба тақырыбынан тәуелсіз бөліктерін оқшаулау мүмкін болады [2].  

Ұсынылған оқыту әдістерін мектепте қолдану арқылы оқушылар тек жаңа 

технологиялармен танысып қана қоймайды (мобильді және бұлтты), сонымен 

қатар әртүрлі типтегі ақпараттармен жұмыс істейді, өздерінің мобильді 

құрылғыларын пайдаланады. Мысалы, пайдалану кезінде SCREENCAST 

технологиялары оқушылар интернетте бейнелерді жасау, редакциялау және 

жариялау құралдарымен танысады. Зерттеудің бір бөлігі жаңа 

технологиялардың қазіргі заманғы мектеп оқушыларының оқу үлгеріміне кері 

әсерін атап өткеніне қарамастан, мобильді құрылғыларды оқытуда мақсатқа сай 

пайдалану бірқатар жағдайларды қамтамасыз ететіндігі ескерілді 

[3].Дидактикалық артықшылығы: оқушылардың ынтасын арттырады. Мобильді 

оқыту әдістері жүйесінде сабақты өткізудің ойын формасын ұйымдастыруға 

мүмкіндіктерін бөліп көрсетуге болады [4]. 

Педагогикалық практиканың тәжірибесіне сүйене отырып және 

қолданыстағы білім беру қызметтерін зерттеу негізінде LEARNIS электронды 

ресурстары жасалды, ол кез-келген пәндік аймақ мұғалімдеріне білім беру веб-

квесттерін, викториналар мен ойындар жасауға мүмкіндік береді (веб-ресурс 

сілтеме бойынша қол жетімді : https://Learnis.ru). Оқыту әдістерін негізге алып 

LEARNIS платформасына негізделген. 

1. LEARNIS платформасына негізделген білім беру веб-квест әдісі 

Интернеттің кең қолданылуы тәрбиешілерге дербес құруға және таратуға 

мүмкіндік беретін веб-қызметтердің пайда болуына түрткі болды оқушылар 

арасындағы білім беру ойын қосымшалары. Сол сияқты ресурстардың бірі - 

LearningApps.org, мысалы ойын модульдерін қамтиды. «Аспа», «Ат жарысы», 

«Миллионер болғысы келетін кім» және т.б. Сонымен бірге, жасөспірімдердің 

бос уақыттағы қажеттіліктері мен қалауларын зерттеу көрсеткен квест - 

компьютерлік және интернет ойындарының ең танымал жанрларының бірі. 
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Квест ойыншыдан сюжет бойынша алға жылжу үшін ойша және логикалық 

мәселелерді шешуді талап етеді. Білім беру квестінің айрықша ерекшелігі 

мынада онда оқу пәнінің мазмұнды компонентінің болуы. Бірақ тәрбиешілерге 

«бөлмеден шығу» жанрындағы білім беру веб-квесттерін құруға мүмкіндік 

беретін қызметтер әлі жоқ. Алайда, мұғалімдер өз бетінше квест элементтерін 

білім беру қызметіне ойын жанры ретінде енгізуге тырысқанын атап өткен жөн. 

Бұл жағдайда, әдетте, ойынды құру міндеті толығымен мұғалімнің міндеті 

болып, оқушылардың қызметі алдын-ала таңдалған тақырып бойынша ақпарат 

іздеуге және веб-ресурсты бірлесіп толтырады [5]. 

Білім беру веб-квесттеріне арналған қызметті әзірлеуде дидактикалық 

артықшылықтары мен кемшіліктері ескерілген. Дамыған қызмет - квест 

жанрының «бөлмеден шығару» түрі ойыншы алдында виртуалды құлыптан 

шығу міндеті тұр. Кеңестер болуы мүмкін нақты түрде де, жұмбақтар түрінде 

немесе шешімі шешілетін тәрбиелік тапсырмалар түрінде. Сюжетті одан әрі 

дамыту кілт болып табылады [6]. 

2. LEARNIS платформасын қолданатын мобильді викториналар әдісі 

LEARNIS платформасы электрондық білім беру қызметі «Сіздің 

викторинаңыз» мұғалімдерге оқытылатын пәндер бойынша викториналар 

құруға және пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл қызмет кез-келген ойын кезінде 

пайдалануға мүмкіндік беретін білім беру ойыны болып табылады. Сонымен 

қатар, оны сыныптан тыс жұмыстарда, интеллектуалды сайыстар мен жарыстар 

ұйымдастырғанда қолдануға болады. Тапсырмаларды дайындау және жүктеу 

процесі мүмкіндігінше қарапайым және мұғалімнен жалпы қолданушыдан 

жоғары компьютерлік білімді талап етпейді. 

3. LEARNIS платформасының «Маған түсіндіріңіз» терминологиялық 

ойыны 

LEARNIS «Маған түсіндіріңіз» платформасының қызметі сабақта да, 

сыныптан тыс жұмыстарда да қолдануға бағытталған және анықтамаларды, 

ұғымдарды, терминдерді «жаттау» емес, саналы түсіндіру процесімен 

байланысты. Оның қағида белгілі «Элиас» үстел ойынына негізделген 

(«Әйтпесе айт»). Классикалық ойында ойыншының міндеті - әңгімелесушіге 

құбылыстарды, объектілерді белгілі бір уақытта түсіндіру. 

Жалпы, «Маған түсіндіріңіз» қызметімен жұмыс схемасы келесідей: 

• дайындық кезеңінде мұғалім өз бетінше немесе оқушылармен бірге 

тақырыптар мен терминдерді құрастырады, оларды https://Learnis.ru сайты 

арқылы «Маған түсіндіріңіз» қызметіне жүктейді; 

• оқу сабағы кезінде оқушы (немесе топ) тақтада көрсетілген терминдерді 

көрмеу үшін және басқа оқушы (немесе топ) көрсетілген терминнің айрықша 

белгілерін қолдана отырып, анықтаманың мағынасын түсіндіруге тырысады. 

Мұғалім жауаптарды жазып, ойынды басқарады. 

Қорытындылай келе, LEARNIS платформасы арқылы біз оқытуға ойын 

тәсілін ұйымдастыру платформасының мәселелері шешіледі, оқу сабақтары мен 

үй тапсырмаларының интерактивтілігін арттырады, сонымен қатар ойын 

құрылысын автоматтандыру арқылы мұғалімге жүктеме азаяды. 
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PHP – БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Жақсыкелдина Т.М., Қали Ы.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік Университеті 

 

PHP-бұл веб-қосымшаларды әзірлеу үшін қарқынды қолданылатын жалпы 

мақсаттағы сценарий тілі. Қазіргі уақытта хостинг провайдерлерінің басым 

көпшілігі қолдайды және динамикалық веб-сайттар құру үшін қолданылатын 

тілдер арасында көшбасшылардың бірі болып табылады. 

Тілді және оның аудармашысын (Zend Engine) ашық кодтық жоба аясында 

энтузиастар тобы жасайды. Жоба GNU GPL-ге сәйкес келмейтін өз лицензиясы 

бойынша таратылады. 

 PHP-мен кез-келген адам көп ұзамай «бұл үйренуге ыңғайлы тіл емес» 

деген қорытындыға келеді. Өйткені, бұл бағдарламалау тілі өте жаңа және 

қарқынды дамып келеді, әрбір кейінгі нұсқасы алдыңғы нұсқадан асып түседі. 

Мұндай жағдайларда қолда бар құжаттама тез ескіреді, ал мамандар кітап 

жазбауды жөн көреді, өйткені кітапта орналастырылған ақпарат кітап жарыққа 

шыққанға дейін ескіре бастайды. 

Неліктен PHP соншалықты танымал және көптеген адамдар PHP-ді қалай 

үйренді? PHP бағдарламашыларының көпшілігі тілді нөлден үйренбеді, бірақ 

оны C/C++ немесе Perl біле отырып үйренді. Perl-C-тәрізді бағдарламалау тілі 

(PHP сияқты) және PHP-нің негізін қалаушы, PHP-бұл Web-бағдарланған Perl 

деп айтуға болады. Себебі, PHP Perl-ден қисынды түрде шығады және 
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бағдарламашыларға Perl-ден PHP-ге (және С-дан PHP-ге де) өту оңай 

болғандықтан кеңінен таралды. 

PHP бәрін жасай алады. PHP - дің негізгі саласы-сервер жағында жұмыс 

істейтін сценарийлерді жазу; осылайша, PHP кез-келген басқа CGI 

бағдарламасы орындайтын барлық нәрсені орындай алады, мысалы, 

формалардың деректерін өңдеу, динамикалық беттерді құру немесе cookies-ті 

жіберу және қабылдау. Бірақ PHP әлдеқайда көп нәрсені жасай алады. 

PHP-ды қолданудың үш негізгі саласы бар. 

- Сервер жағында орындалатын сценарийлер жасау. PHP дәстүрлі және 

кеңінен қолданылады. Ол үшін сізге үш нәрсе қажет болады. PHP 

аудармашысы (CGI бағдарламасы немесе сервер модулі түрінде), веб-сервер 

және браузер. Браузерде PHP сценарийлерінің нәтижелерін көру үшін сізге 

жұмыс істейтін веб-сервер және орнатылған PHP қажет. Сіз браузерде PHP 

бағдарламасының шығуын сервер жасаған PHP парағын алу арқылы көре 

аласыз. Егер сіз жай ғана тәжірибе жасасаңыз, сервердің орнына үй 

компьютерін қолдануға болады. 

- Пәрмен жолында орындалатын сценарийлер жасау. Сіз серверсіз немесе 

шолғышсыз жұмыс істей алатын PHP сценарийін жасай аласыз. Сізге тек PHP 

талдаушысы қажет. PHP қолданудың бұл әдісі Cron (*nix немесе Linux 

платформаларында) немесе Windows платформаларында тапсырмаларды 

жоспарлаушы (Task Scheduler) сияқты үнемі орындалатын сценарийлер үшін 

өте қолайлы. Бұл сценарийлерді Қарапайым мәтінді өңдеу тапсырмаларында да 

қолдануға болады. 

- Клиент жағында жұмыс істейтін терезе қосымшаларын құру. Мүмкін, 

PHP ұқсас қосымшаларды құрудың ең жақсы тілі болмауы мүмкін, бірақ егер 

сіз PHP-ді жақсы білсеңіз және оның кейбір мүмкіндіктерін клиенттік 

қосымшаларда қолданғыңыз келсе, сіз осындай қосымшаларды жасау үшін 

PHP-GTK қолдана аласыз. Сол сияқты, сіз кросс-платформалық қосымшаларды 

жасай аласыз. PHP-GTK-бұл PHP кеңейтімі және негізгі PHP 

дистрибуциясымен бірге келмейді. 

PHP Linux, Unix-тің көптеген модификациялары (мысалы, HP-UX, Solaris 

және OpenBSD), Microsoft Windows, macOS, RISC OS және басқалары сияқты 

көптеген операциялық жүйелер үшін қол жетімді. Сондай-ақ, PHP Apache, IIS 

және басқа да көптеген заманауи веб-серверлерге қолдау көрсетеді. Негізінде, 

FastCGI PHP екілік файлын, мысалы, lighttpd немесе nginx қолдана алатын кез-

келген веб-сервер жұмыс істейді. PHP модуль ретінде жұмыс істей алады 

немесе CGI процессоры ретінде жұмыс істей алады. 

Осылайша, PHP таңдау арқылы сіз операциялық жүйені және веб-серверді 

таңдау еркіндігіне ие боласыз. Сонымен қатар, сізде процедуралық немесе 

объектіге бағытталған бағдарламалауды (OOP) немесе олардың комбинациясын 

қолдану арасында таңдау бар. 

PHP MySQL дерекқорымен жұмыс істеуді қолдайды. 
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MySQL-мен жұмыс істеуге арналған арнайы кіріктірілген функциялар осы 

ДҚБЖ-мен оңай және тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді: кез-келген 

сұраныстарды орындау, деректерді оқу және жазу, қателерді өңдеу. 

Дерекқорға қосылатын, сұранысты орындайтын және нәтижені көрсететін 

Сценарий бірнеше жолдан тұрады. MySQL-мен жұмыс істеу үшін қосымша 

ештеңе орнатудың және конфигурациялаудың қажеті жоқ; сізге қажет нәрсенің 

бәрі стандартты PHP жеткізілімімен бірге қол жетімді. 

MS SQL Server Express - веб-сайттар мен жұмыс үстелі қосымшаларына 

Функционалды және сенімді деректерді сақтауды қамтамасыз ететін қуатты 

және сенімді ақысыз деректерді басқару жүйесі. 

SQL Server 2017 Express шығарылымының шектеулері 

Бұл шығарылым тегін және коммерциялық пайдалануға жарамды, бірақ 

бірқатар шектеулерге ие: 

 Процессордың ең көп саны: 4; 

 Деректер базасының максималды мөлшері: 10 ГБ; 

 Деректер базасының бір данасы үшін буфер бассейнінің максималды 

мөлшері: 1410 МБ. 

Егер сізде осы шектеулерден асып кету қажет болса, Microsoft SQL Server 

Standard лицензиясын сатып алуды ұсынамын. 

Операциялық жүйеге қойылатын талаптар 

SQL Server 2017 Express келесі операциялық жүйелерде орнатуға болады: 

 Windows 8/8.1/10 және одан жаңа; 

 Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 және одан жаңа. 

MS SQL Server Express-ті орнату және баптау. 

1. SQL Server 2017 Express бағдарламасын орнату үшін сілтемені нұқыңыз, 

орнату тілін таңдап, Жүктеу түймесін басыңыз: https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=55994 

 
 

2. Жүктелген файлды іске қосқаннан кейін орнатушы таңдауға бірнеше 

орнату нұсқаларын ұсынатын арнайы терезені ашасыз. Орнату параметрлерін 

бақылау үшін Custom пәрменін таңдаңыз: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994
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3. Әрі қарай, орнату файлдары жүктелетін орынды таңдаңыз, қажет болса, 

оны қажетті файлға ауыстырыңыз және орнату түймесін басыңыз және орнату 

файлдарын жүктеу процесінің аяқталуын күтіңіз: 

 
4. Әрі қарай, бірінші орнату тармағын таңдаңыз New SQL Server stand-

alone installation. Лицензиялық келісімнің шарттарымен танысып, Келесі 

түймесін басыңыз. Қажет болса Windows жаңартуларынан жаңартуларды алу 

үшін құсбелгіні қойып, Келесі түймесін басыңыз. Мүмкін мәселелер туралы 

ескертуді оқып шығыңыз және олар болмаған кезде Келесі түймесін басыңыз. 

Қажет болса, дерекқор сервері үшін қосымша мүмкіндіктерді таңдауға немесе 

алып тастауға болатын функционалды таңдау экранына өтіңіз, өзгеріссіз 

қалдырыңыз және Келесі түймесін басыңыз: 
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5. Сервер атауы мен идентификаторын таңдаңыз. Сервер идентификаторы 

орнату жолына қосылады. Әдепкі бойынша қалдырыңыз және Келесі түймесін 

басыңыз: 

 
6. Келесі экранда сіз стандартты емес сервистік есептік жазбаларды 

көрсете аласыз және SQL Server ДҚБЖ ядросының қызметіне көлемдік 

тапсырмаларды орындау құқығын бере аласыз, бұл файлдардың инициализация 

жылдамдығын арттырады, бірақ ДҚБЖ қашықтағы мазмұнға қол жеткізе 

алады. Collation қойындысында дерекқор қозғалтқышының сұрыптау 

параметрлерін өзгертуге болады. Көрсетілген мысалда біз артықшылықтар 

береміз, сұрыптау параметрлерін әдепкі бойынша қалдырамыз және Келесі 

түймесін басамыз: 
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7. Орнатудың келесі кезеңінде дерекқор ядросының конфигурациясын 

баптау қажет. Орнату кезінде Microsoft R (Machine Learning Services) және 

Python әдепкі бойынша таңдалғандықтан, Accept және Next пернелерін басу 

арқылы осы және келесі қадамда оны пайдалану шарттарымен келісу керек: 

 
8. Орнату процесі басталады, содан кейін SQL Server 2017 

орнатушысының жұмысын аяқтау терезесі пайда болады. Close пәрменін 

басыңыз. SQL Server 2017 Express орнату аяқталды. 

 
PHP жақын болашақта сұранысқа ие тіл болып қала береді. Ол веб-

әзірлеуде қолданылады, сайттар мен жақтауларға арналған танымал 
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қозғалтқыштар PHP-де жазылған. Бұл бағдарламашылардың үнемі қатысуын 

қажет ететін біртұтас инфрақұрылым. Сондықтан PHP мамандары еңбек 

нарығында сұранысқа ие болады. 

Сарапшылардың айтуынша, тіл OБП бағытында дамып келеді, онда күшті 

теру пайда болады деп күтілуде. Бұл ауқымды жобалармен жұмысты 

жеңілдетеді. Сондықтан PHP әзірлеушілерін қызықты тапсырмалар күтеді. 
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ЖОБАЛАУ-КОНСТРУКТОРЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ 

ЕСЕПТЕРІ ШЕШІМДЕРІНДЕ КИІМДЕРДІ ҮШӨЛШЕМДІ 

МОДЕЛЬДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Жантлеуова К.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Виртуалды объектілердің модельдерін құру – бұл нақты сала үшін 

мамандандырылған технологияларды қажет ететін процесс. Бұл процесте 

объект туралы ақпарат алудың нақты қол жетімді құралдарын да, объектінің 

пәндік аймағында қабылданған ақпараттық сипаттамаларын да ескеру керек. 

Атап айтқанда, үш өлшемді киімді жобалау барысында компьютерлік 

графиканың ең күрделі міндеттерінің бірі – киімді жобалау кезіндегі матаның 

қасиеттерін зерттеу болып табылады. Бұл тапсырма шешімдерінің маңызы ең 

үлкен визуалды реализмге қол жеткізу ғана емес , сонымен қатар модель мен 

матаның физикалық сипаттамаларына, модельденген деформациялардың 

шындыққа сәйкес келуін қамтамасыз ету [1]. 

Киім өндірісіндегі бағдарламалық өнімдерді әзірлеуші фирмалар үшін 

басты басымдықтардың бірі – автоматтандырылған дизайн жүйелерін киім 

құрастыруды модельдеу модулімен жабдықтау болып табылады. Мысалы, 

Герберде бұл APDS-3D пакеті, PAD System-де 3D үлгісі бар модулі. Investronica 

(Испания) және Lectra (Франция) фирмалары да осындай модульдерді 

жариялады [2]. 

Матаның физикалық қасиеттеріне бағытталған компьютерлік модельдеу 

мәселесіне қызығушылық өткен ғасырдың 90-жылдарында пайда болды [2]. Бұл 

саладағы зерттеулерді негізінен шетелдік ғалымдар жүргізді. Сол зерттеулердің 

арқасында бүгінгі таңдағы мата модельдеу идеясындағы маңызды рөл атқарған 
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кейбір жұмыстарды атап өткен жөн. Мысалы: Германия мемлекетінің 

ғалымдары Б.Эберхардт, А.Вебер, В. Штрассер «Тігін тігуге арналған 

бөлшектер жүйесінің жылдам, икемді моделі» («A fast, flexible, particle system 

model for clothes draping») еңбегінде материалдардың кейбір физикалық 

қасиеттерінің компьютерлік моделін егжей-тегжейлі қарастырған, ал АҚШ 

мемлекетінің ғалымдары Дэвид Бараф пен Эндрю Уиткин «Матаны 

модельдеудегі үлкен қадамдар» («Large Steps in Cloth Simulation») еңбегінде 

жұмысқа алғаш рет матаны модельдеу үшін анықталмаған интегралдау әдісін 

қолдануды ұсынған. Қазіргі таңда көптеген басылымдар сфера, конус, цилиндр 

және т. б. сияқты беттерде ауырлық күшінің немесе желдің әсерінен матаның 

жеке бөлігінің әрекетін модельдеу мәселелерін қарастыруда. 

Киімді модельдеудің мынадай аспектілері қарастырылады:  

1) компьютерлік манекендерді қажетті детализация дәрежесімен 

модельдеу;  

2) киім бөлшектерінің оларды құрастыру кезіндегі өзара іс-қимылын 

модельдеу;  

3) мата мен манекен бетінің өзара іс-қимылын модельдеу. 

Күрделі объектілердің геометриялық моделін құру үшін әмбебап 

графикалық жүйелер (AutoCAD, MicroStation, bCAD және т.б.) өте көп. 

Техникалық қосымшаларда объектілерді параметрлік бейнелеу әдістері жақсы 

дамыған, мысалы, Autodesk, Mechanical Desktop, Inventor, ProEngineer, мұнда 

геометриялық модельдер цилиндрлер, конустар, сфералар және т.б. сияқты 

примитивтердің теориялық және бірнеше құрам түрінде ұсынылған. Тор 

модельдерінің жалпы түрінде ұсынылған неғұрлым күрделі құрылымның 

объектілері үшін бұл мәселе әлі күнге дейін аз зерттелген компьютерлік 

геометрия әдістері аясында қарастырылған іргелі мәселелерді шешу өзекті 

болып табылады және көптеген пәндік салалар үшін үлкен практикалық 

маңызы бар.  

Киім модельдерін жобалау үшін CLO 3D, Marvelous Designer, Gerber 

сынды бағдарламалар қолданылады. Киім өндірісінен әлемге танымал 

фабрикалар, компаниялар қазіргі таңда ақпараттық жобалау жүйесінің озық 

технологияларын пайдалануда. Атап айтқанда CLO3D бағдарламасы киімдерді 

үшөлшемді жобалау жүйесінде уақыт үнемдеумен қатар дизайнер мамандардың 

қиялындағы киім үлгілерін жүзеге асыруға таптырмас құрал ретінде 

қалыптасқан болатын. Тігін өнеркәсіптерінен бөлек анимациялық 

мультипликацияларда да үшөлшемді жобалау жүйесі кең қолданыс тапқан. 

Қазіргі таңда киім өндірісінің даму қарқыны өте жылдам, сондықтан жаңа 

технологияларды пайдалану тігін өнеркәсіптерінің мүмкіндіктерін 

арттыратынын атап айтқан жөн. 

CLO3D бағдарламалық жасақтамасы – үш өлшемді киімді жобалау 

жүйесі. CLO3D тігін процестерінде өнімді нақты уақытта жобалауға және 

виртуалды киім үлгілерін көріп қана қоймай, киім сызбаларын алуға мүмкіндік 

береді. CLO 3D бағдарламасының көмегімен қысқа уақыт ішінде екі өлшемді 

сызбалардан фотореалистік виртуалды модельдер алуға болады.  
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CLO 3D сипаттамалары: 

1. Басқа бағдарламалық жасақтамалармен үйлесімділік. CLO3D DXF 

файлдарын Yuka Super Alpha, Optitex, Gerber AccuMark, Lectra System, Style 

CAD және PAD System сияқты көптеген салалық жобалау жүйелерінен 

импорттай және экспорттай алады. Файлды жіберу кезінде DXF файлдары 

барлық қажетті ақпаратты сақтайды. 

2. Матаны орналастырудың қарапайымдылығы. CLO3D бағдарламасы 

киімді жобалауға арналған әртүрлі маталардың көптеген нұсқаларын ұсынады.  

3. Екі өлшемді киім сызбасын үш өлшемді модельмен интуитивті 

байланыстыру. Екі өлшемді сызбадағы модельдерді жобалау және түзету 

нәтижелері нақты уақыт режимінде үш өлшемді ортада көрсетіледі.  

 

 

                                       3D модельдеу ортасы                    2D киім пішу ортасы 

Сурет 1. «CLO3D» бағдарламасының негізгі жұмыс терезесі 

4. Жобаланған киім бөлшектерін тігудің қарапайымдылығы. 

Пайдаланушылар виртуалды бөлшектерді пернелерді бірнеше рет басу арқылы 

тіге алады. Жүйе көп қабатты тігуді және құрастыруды, бүктеуді қолдайды, бұл 

күрделі модельдер жасауға мүмкіндік береді. 

5. Жылдамдық және сапалылық. Көп ядролы процессорларды жеделдету 

және параллельді өңдеу арқылы CLO 3D үлкен деректер ағындарын 

модельдеуді жылдам және сапалы орындайды. 

6. Жоғары сапалы визуализация. Визуализация киім үлгілерін шынайы, 

реалистік өмірдегідей ұсына алады. 

7. Онлайн-коммуникация. Бұл функция қатысушылары әлемнің әртүрлі 

нүктелерінде орналасқан жұмыс топтарына қажет. Пайдаланушылар өз 

жұмыстарының нәтижелерін Интернет арқылы бөлісе алады, киім жинақтарын 

жоспарлау, модельдеу және өндіру процестерін ұйымдастыра алады. 

8. Манекен өлшемдерін өзгерту мүмкіндігі. Манекен редакторында 27 

параметр бар, олардың әрқайсысы өзгертуге болады. 

CLO3D бағдарламасында киімнің үш өлшемді моделін құру кезеңдері 

төмендегідей жүзеге асады: 

1. Манекенді таңдау және қажетті өлшемдерді енгізу 

2. 2D терезесінде киім сызбасын сызу 
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3. 3D  терезесінде киім үлгісін симуляциялау 

4. Анимация 

CLO3D бағдарламасында арнайы киім моделін тағайындау үшін арнайы 

аватарлар тағайындалған және олардың өлшемдерін әртүрлі енгізуге болады. 

2D терезесінде аватардың көлеңкесі беріледі, осы терезеде модельдің негізгі 

бөлігі мен тігін жүзеге асады.   

 

 
Сурет 2. Өлшемдерді енгізу параметрлері 

 

 

Сурет 3. 2D терезесіндегі киімнің сызбасы 

Виртуалды өлшеу технологиясы үшін қысым симуляциясының алгоритмі 

әзірленеді. Яғни, текстильді материалдар қасиеттерінің көрсеткіштері, 

материалдар қысымының заңдылықтары, конструкциялық құрылым мен 

көлемдік-силуэт формасы бар, денеге сараланған субъективті сезім және 

тұтынушылар қабылдайтын қысымның рұқсат етілген мәндерін ескере отырып 

бағдарлама көмегімен үш өлшемді модельді жүзеге асыруға болады.  
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Сурет 4. Қысым көрсеткіштері 

 Тікелей материалдың денеге әсер ететін қысымын көру арқылы тігін 

өнеркәсіптері бірнеше жүйеленген сұрақтардың шешімін табады. Атап 

айтқанда, киім үлгісін тігу барысында таңдалған материалдың сол киім үлгісіне 

сәйкес келуін қамтамасыз етеді.  

 

 
Сурет 4. Симуляцияланған киім моделі 

 

 

 



54 

 

 

 
Сурет 5. Анимацияланған киім моделі 

 

Сурет 6. Баспаға шығарылатын киім сызбалары 

Бағдарлама арқылы жобаланған киім моделінің сызбаларын баспадан 

шығару процестері тігін өнеркәсіптерінің жұмыс уақытын үнемдеуге мүмкіндік 

береді.  
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AUGMENTED REALITY (AR) ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖОБАЛАУ  

ЖӘНЕ ҚҰРУ АЛГОРИТМІ 

 

Жантлеуова К.М., Қуанышев Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Қазіргі жаһандық дамыған заманда ақпараттық технологиялардың алатын 

орны ерекше. Бұрын тек ойдан шығарылған фильмдерде ғана көруге болатын 

құбылыстар, бүгінде адамзаттың ажырамас бөлігіне айналуда. Цифрлық 

революция өзінің үстемдігін жалғастыруда және ең озық технологиялардың бірі 

толықтырылған шынайылықты (augmented reality (AR)) қалыптастырды. 

«Толықтырылған шынайылық» технологиясының көптеген анықтамасы бар. 

Толықтырылған шынайылықты дұрыс анықтау – бұл шындықты қабылдауды 

өзгертетін суперпозициялық компьютерлік кескіндері бар нақты әлемнің 

физикалық ортасының көрінісі. Бірақ бұл идея қашан пайда болды? Бұл 

терминді алғаш рет ғылымға 1990 жылы Boeing корпарациясының қызметкері, 

зерттеуші Кодел ұсынған. 1994 жылы Пол Милгром мен Фумио Кисино 

(ағылш. Milgrams Reality-Virtuality Continuum) – шынайылық пен 

виртуалдылық арасындағы кеңістік, олардың өзара әрекеттесуінен туындайтын 

кеңейтілген шынайылық терминдерін қолданысқа енгізген болатын. Нақты 

анықтаманы 1997 жылы Рональд Азума берген [1]. Ол толықтырылған 

шынайылық технологиясын жүйе ретінде анықтады:  

 Шынайылық пен виртуалдылықтың бірігуі; 

 Нақты уақытта өзара әрекеттесу; 

 Үш өлшемді кеңістікте орналасу. 

Толықтырылған шынайылық (AR) – нақты, физикалық әлемге сандық 

нысандарды қосатын технология. Виртуалды шынайылықтан айырмашылығы, 

виртуалды шынайылық – бұл компьютер жасаған әлемге толықтай ену болып 

табылады, толықтырылған шынайылық адамға қоршаған ортаға салынған 

виртуалды объектілермен бірге нақты әлемді сезінуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, AR оны толығымен ауыстырудың орнына нақты әлемді біріктіреді 

және толықтырады [2]. 

AR технологиясын жобалаудың маңызды компоненттері: 
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Камералар мен сенсорлар. Кеңейтілген шынайылықтың сәтті жұмысының 

негізгі компоненттерінің бірі — камералар мен сенсорлар. Бұл құрылғылар 

қоршаған ортадан деректерді жинау үшін, содан кейін оларды қосымшада 

өңдеу үшін қолданылады. Камераларды қолдана отырып, AR құрылғылары 

алдыңғы нысандарды сканерлейді, нысандарды физикалық түрде анықтайды 

және өлшейді.  

Өңдеу. Жоғарыда айтылғандай, айналаны түсіріп қана қоймай, оны өңдеу 

де маңызды. Бұл үшін AR қосымшалары бар құрылғы белгілі бір техникалық 

сипаттамаларға ие болуы керек. Сонымен қатар, процессор, GPU, жедел жады, 

GPS, интернет байланысы, Bluetooth, флэш және т.б. бұл сипаттамалар 

құрылғыдағы AR қосымшаларына кеңістікті басқаруға және оның 

айналасындағы шындықты жақсы бейнелеуге көмектеседі. 

Проекция. Бұл гарнитураларға көбірек назар аударуды білдіреді. Проекция 

кез-келген бетті толықтырылған шынайылықтың интерактивті ортасына 

айналдырады. Ол негізінен пайдаланушының алдында көріністі өзгертеді. 

Әртүрлі объектілер проекция бетіне көп әсер етпейді, ол кез келген нәрсе болуы 

мүмкін - қабырға, қол, еден және т. б. 

Көрініс. Толықтырылған шынайылық құрылғыларында немесе 

қосымшаларында шағылысулар графикалық өзгертілген суреттерді оларды 

көру үшін пайдаланушының көзіне бағыттауға көмектеседі. AR құрылғылары 

бүйірлік камераға кіретін жарықты көрсету үшін кішкентай иілген екі жақты 

айналарды пайдаланады.  

Толықтырылған шынайылықты жобалаудың екі негізі принциптерін 

ажыратуға болады: 

 маркер негізінде; 

 пайдаланушының орналасқан жерінің координаттары негізінде. 

Маркерсіз технологиялар көбінесе мобильді құрылғыларда қолданылады 

және арнайы сенсорлар арқылы жасалады: акселерометр, гироскоп, 

магнетометр, GPS қабылдағышы.  

Маркер – виртуалды объектілерді көрсету үшін арнайы бағдарламалық 

жасақтамада орналасқан және талданатын қоршаған кеңістікте орналасқан 

объект. Маркердің кеңістіктегі орны туралы ақпаратқа сүйене отырып, 

бағдарлама оған виртуалды объектіні дәл жобалай алады, оның қоршаған 

кеңістіктегі физикалық қатысуының әсеріне қол жеткізіледі. Қосымша 

графикалық сүзгілер мен жоғары сапалы модельдерді қолдана отырып, 

виртуалды нысан нақты бола алады және интерьердің немесе сыртқы 

элементтердің қалған бөліктерінен ерекшеленуі қиын.  

Көбінесе маркер ретінде белгілі бір арнайы бейнесі бар парақ алынады. 

Үлгі түрі суретті тану алгоритмдеріне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. 

Жалпы алғанда, көптеген маркерлер өте кең: олар қарапайым пішіндегі 

геометриялық фигуралар (мысалы, шеңбер, шаршы) және тікбұрышты 

параллелепипед түріндегі нысандар, тіпті адамдардың көздері мен бет-

әлпеттері болуы мүмкін.  
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1-сурет. Маркерлер үлгісі 

Компьютерлік көру теориясы (ағылш. computer vision) – толықтырылған 

шынайылық технологияларын дамыту үшін және ең алдымен маркерлерді 

қолдану саласында негіз болып табылады. Бұл теорияның негізгі бағыты – 

суреттерді талдау және өңдеу (соның ішінде бейне ағыны). Компьютерлік көру 

алгоритмдері кескіннің негізгі ерекшеліктерін (бұрыштар, аймақтың 

шекаралары) бөлуге, нақты уақыт режимінде фигуралар мен нысандарды 

іздеуге, бірнеше фотосуреттерден 3D қайта құруға және тағы басқаларды 

жасауға мүмкіндік береді. 

Компьютерлік көріністегі feature detection тұжырымдамасы кескіннің 

абстракцияларын есептеуге және ондағы негізгі ерекшеліктерді бөлуге 

бағытталған әдістерге жатады. Бұл ерекшеліктер оқшауланған нүктелер түрінде 

де, қисықтар немесе байланысты аймақтар түрінде де болуы мүмкін. 

Маркерлерді табу және кейіннен салыстыру үшін үш компонент 

қолданылады: 

 Детектор (ағылш. feature detector) – суреттегі негізгі нүктелерді 

іздейді. 

 Дескриптор (ағыл. descriptor extractor) – табылған негізгі нүктелердің 

сипаттамасын жасайды, олардың позицияларын айналадағы 

аймақтардың сипаттамасы арқылы бағалайды. 

 Матчер (ағылш. matcher) – екі нүкте жиынтығы арасында хат 

алмасуды жүзеге асырады. 

Соңғы он жылдықта әртүрлі ұйымдар мен ғылыми қауымдастықтар 

бірнеше компьютерлік көру кітапханаларын құрды. Өнімділік мәселесі осы пән 

бойынша өте өткір болғандықтан, олардың көпшілігі C++ тілінде жазылған. 

Жақсы орындау жылдамдығынан басқа, бұл оларды әртүрлі платформаларда 

қолдануға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта OpenCV (ағылш. Open Source Computer Vision Library) - 

компьютерлік көрудің ең танымал және дамыған кітапханасы. OpenCV 

құрамына суретті өңдеу, пайдаланушы интерфейстерін құру, бейне және аудио 

деректерді жүктеу мен сақтау, оптикалық ағын, қозғалыс үлгілері, камераларды 

калибрлеу, стерео корреспонденцияларды іздеу және үш өлшемді деректерді 

өңдеу элементтері, негізгі кескін нүктелерін іздеу, талдау және салыстыру 

(Feature Detection and Description), суреттегі объектілерді анықтау (Хаар 

толқындары, HOG және т.б.), цифрлық оқыту әдістері мен модельдері (SVM, 

шешім қабылдау тармақтары және т.б.) модульдері кіреді. 

Толықтырылған шынайылық технологиясын құруға арналған AForge.NET 

компьютерлік көру және жасанды интеллект саласындағы әзірлеушілер мен 
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зерттеушілерге арналған С# бағдарламалық платформасы бар. Бұл жобаның 

негізгі идеологы және әзірлеушісі бір адам (Андрей Кириллов), бірақ жобаны 

құру барысында бүкіл кезең ішінде әлемнің әртүрлі елдерінің әзірлеушілері өз 

үлестерін қосты.  

Бағдарламалық платформа келесі компоненттерді қамтиды: 

 AForge.Imaging – сурет өңдеу және түрлі сүзгілер жиынтығы; 

 AForge.Vision – компьютерлік көру әдістері мен алгоритмдерінің 

жиынтығы; 

 AForge.Video – бейне ағынын өңдеу; 

 AForge.Neuro – нейрондық желілерді құру және олармен жұмыс істеу; 

 AForge.Robotics – робототехника саласында қолдануға арналған 

әдістердің арнайы жиынтығы; 

Толықтырылған шынайылықты құру алгоритмі: 

Толықтырылған шынайылықты құру үшін AR OpenCV кітапханасын 

қолданамыз. Оның көмегімен маркерлерге іздеу жүргізілетін болады. Іздеу 

процесі тікелей сипатталмайды, өйткені бұл үшін жоғарыда сипатталған feature 

point detection алгоритмдері қолданылады. Ең алдымен, 2D гомографияға 

сәйкес 3D кеңістігін құру жоспарлануы тиіс. 

Гомография – проективтік кеңістіктің өзара бір мәнді дисплейін құру 

матрицасы, нүктелерді нүктелерге, түзулерге және нүктелер мен сызықтардың 

инциденттерінің қатынасын, сондай-ақ кез-келген төрт коллинеарлық 

нүктелердің қатынасын білдіреді. Бұл суреттерді бір перспективаға және 

геометрияға келтіруге мүмкіндік береді. 

3D кеңістігін құру үшін бізге 2 матрицаны білу керек: ішкі (intrinsic matrix) 

және сыртқы (extrinsic matrix). Содан кейін OpenGL әдістерін қолдана отырып, 

виртуалды нысанды маркердің үстіне еш қиындықсыз салуға болады. 

Ішкі матрица (немесе проекция матрицасы) қолданылатын камераның 

параметрлерінен тұрады: екі ось бойынша фокустық қашықтық (fx, fy) және 

фокустық орталық координаттары (cx, cy) 

[
     
     
   

] 

Камераның параметрлерін табу процесі оны калибрлеу деп аталады. Оны 

жүзеге асыру үшін пайдаланылатын камераның көмегімен калибрлеу 

шаблонының (мысалы, шахмат тақтасының) суреттерін түсіріп, фотосуреттерді 

компьютерге өткізіп, матрицаның параметрлерін санау керек. Мүмкіндігінше 

дәл параметрлерді алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет: 

  Шахмат тақтасының шаблоны A4 форматындағы бос параққа басып 

шығарылады. 

  Үлгі парағы бетіне тегіс жатуы керек, шеттері бүгілмеуі керек. 

  Камерадан алынған суреттердің мөлшері бейне ағынының кадр өлшеміне 

келтірілуі керек. 
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  Үлгі суреттерінің саны кемінде 10 болуы керек. Оларды әртүрлі 

бұрыштардан орындау керек. Суреттер неғұрлым көп болса, проекция 

матрицасының параметрлері соғұрлым дәл болады және бұл дәлдік 3D 

нысандарын салу кезінде ығысулардың болуына/болмауына әсер етеді. 

Сыртқы матрица (немесе модель матрицасы) – бұл модельді созу, бұру 

және ауыстыру арқылы түрлендірудің матрицасы. Бұл кеңістіктегі объектінің 

орнын ерекше анықтауға мүмкіндік береді. 

[

              
              
              

] 

Диагональды элементтер модельдің созылуына жауап береді. r-дің қалған 

элементтері – объектінің кеңістіктегі айналуы. t элементтері тасымалдау үшін 

жауап береді. Жалпы, бұл матрицаның құрылымы координаталық 

түрлендірулердің теңдеулеріне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ онда 

сипатталған негізгі элементтер әрқашан болады [3].  

Инновация өз жолында кездесетін қиындықтарға қарамастан, ХХІ ғасырда 

оның болашағы зор деп нақты айтуға болады. AR қолданудың көптеген 

салалары бар, жылдар өте келе құрылғылар жетілдіріліп келеді, ал IT 

мамандары технологияны бүкіл әлемдегі көптеген адамдар үшін қалай қол 

жетімді ету керектігін жоспарлауда.  
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Қазіргі уақытта желідегі жарнама қызметтеріне сұраныс өсуде. Жарнама 

дегеніміз-аудитория немесе тұтынушыларды назарына аударып қандайда бір 
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өнімдерге сұранымды қалыптастырып, олардың қасиеттері мен көрсетілетін 

қызметтер туралы ақпаратты тиімді бағытта таратып жариялау. Сонымен қатар 

жарнама өнімнің функцияларын көрсетуге арналған маркетингтік құрал. Осы 

маңызды маркетингтік құрал пайда болғаннан бастап, жарнамалар 

билбордтарды қамтитын сыртқы жарнамалардан басқа, баспа БАҚ-тан бастап, 

теледидар, радио және Интернетті қамтитын хабар таратумен аяқталатын 

дәстүрлі формаларға ие болды. Интернетте жарнама орналастыру өте тиімді. 

Жарнаманың басқа түрлерінен басты артықшылығы Интернет-жарнама сізге 

қажетті аудиторияға бірден жүгінуге мүмкіндік береді. Оны ең аз бюджетпен 

жариялауға және оның тұтынушыға әсері шығындардан бірнеше есе көп болуы 

мүмкін.  Желілік жарнама ақпарат қабылдаудың барлық арналарына әсер етеді, 

өйткені ол графика, мәтін, дыбыс және динамикалық бейнені біріктіреді.  

Орналастыруды кез-келген уақытта бастауға және аяқтауға болады. Ғаламдық 

желідегі жарнамалық науқан оны жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде 

түзетілуі мүмкін. Сонымен қатар, Интернет-жарнама жарнама берушіге 

жарнаманың тиімділігін өлшеуге мүмкіндік береді. Жарнама беруші оның 

жарнамасының қалай жарнамаланғанын және сайтқа қанша келушілер 

кіретінін, тіпті Интернет арқылы сатып алу талдамасын көре алады. Сонымен 

қатар, Google және Yandex сияқты ірі компаниялар жарнама берушілерден 

жарнаманы көрсетуден емес жарнаманы қарап нұқып шертулер үшін төлем 

моделімен тұтынушыларды сәтті тарта отырып, ақы алады. Интернеттегі 

жарнамалық компанияның мақсаттарын жүзеге асыру үшін әртүрлі 

жарнамалық мүмкіндіктерді пайдалануға болады. 

Мәтінмәндік-жарнама мазмұнының пайдаланушының іздеу сұрауына 

сәйкес келуіне негізделген орналастыру әдісі. Ол жарнамаланатын өнімге 

қызығушылық танытқан аудиторияға ғана көрсетіледі. Осылайша, ол сізге 

қажетті тұтынушы сегментін табуды жеңілдетеді. Контекстік жарнама 2 түрге 

бөлінеді: іздеу және тақырыптық. Іздеу нәтижелерінде жарнамаларды көрсетуді 

қамтиды. Тақырыптық сайттар беттерінде пайда болады.  

Баннер-жарнамалық ақпаратты қамтитын Графикалық кескін. Оны 

компанияның веб-сайтында да, іздеу жүйелерінің сайттарында да, тақырыптық 

ресурстарда да орналастыруға болады. Бұл түрі анимациялық және бейне 

элементтерін қолдану арқылы назар аудартады. Баннер-ең танымал жарнамалау 

тәсілдердің бірі. 

 Медиа-жаңалықтар порталдары мен тақырыптық сайттарда 

орналастырылған баннерлер түріндегі жарнама. Оны орналастыру әдеттегі 

БАҚ-та орналастырумен салыстырылады [1]. 

 Интернет жарнаманы мүмкіндігінше мақсатты етті. Веб-сайттарға кіруді 

талдау және статистикалық жүйелер болып табылатын Google AdWords және 

Яндекс сияқты белгілі бір бағдарламалар бар.  

Яндекс.Метрика-бұл веб-сайттарға кірушілердің статистикасын жинаудың 

ақысыз қызметі. Ол жақында пайда болды, бірақ осы уақыт ішінде бұл қызмет 

жоғары танымалдыққа ие болды.  Метрика-бұл сайтқа кіру туралы ақпаратты 

жинауға, сонымен қатар келушілерді белгілі бір белгілер мен санаттарға 
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топтастыруға мүмкіндік беретін кіру есептегіші. Яндекс.Метрика көмегімен 

сайи трафигін бағалап қана қоймай, сонымен бірге қандай веб-парақтарды 

қолданатыны туралы ақпарат алуға болады, бұл қызмет сайттың конверсиясын 

және оған орналастырылған жарнаманы өлшеуге қабілетті удитория арасында 

сайтты жылжыту тиімділігі мен танымалдығы туралы ақпаратты тез алуға 

мүмкіндік береді.  

Яндекс.Метрика басқа сервисдермен біріктірілген – Яндекс.Директ және 

Яндекс.Маркет. Яндекс Директ сервисінің көмегімен тікелей жарнаманы 

әртүрлі сайттарда орналастыруға болады. Есептердегі деректерді үнемі тұрақты 

талдау жарнамалық науқанның тиімділігін арттыруға көмектеседі. Есептердегі 

деректер бірнеше сағат ішінде жаңартылады және соңғы үш жылға қол жетімді. 

AdWords-тиімді жарнама жасау үшін көптеген құралдарды ұсынатын 

ыңғайлы және қарапайым интерфейсі бар контекстік жарнама қызметі. 

AdWords компаниялардың барлық түрлеріне жарамды: алып холдингтер де, өте 

кішкентай фирмалар да.  

Бұл Интернет-маркетинг технологиясы Googlе іздеу нәтижелері бетінде 

"жарнамалық сілтемелер" бөлімінде, сондай-ақ Google сайттарындағы 

серіктестерде Жарнама орналастыру құқығын береді. AdWords – тің үлкен 

артықшылығы-жүйенің икемділігі: сіз белгілі бір мерзімге бюджетті белгілей 

аласыз, жарнаманың көрсетілімін географиялық немесе уақыт шеңберімен 

шектей аласыз, кілт сөздерді немесе жарнаманың мазмұнын өзгерте аласыз. 

Сонымен қатар, Google AdWords pay-per-click жүйесі бойынша жұмыс істейді, 

яғни тапсырыс беруші жарнамадағы әрбір шерту үшін ғана төлейді – шын 

мәнінде, ол тек оның ұсынысына қызығушылық танытқан клиенттер үшін ғана 

төлейді.  

Google AdWords жұмыс принципі салыстырмалы түрде қарапайым. Клиент 

өз тауарларына немесе қызметтеріне қатысты кілт сөздерді қамтуы керек 

жарнама жасайды. Дұрыс сөздерді таңдау үшін Сіз кілт сөздерді 

жоспарлаушыны – AdWords қызметтерінің бірін пайдалана аласыз. Әлеуетті 

клиенттер Google-ден осындай сұраулар бойынша ақпаратты іздеген кезде, 

жүйе іздеу нәтижелерінің жанында оларға қажетті сайтты көрсетеді. Клиент тек 

қажетті сілтемені басуы керек [2].  

Google AdWords кең және әмбебап функционалдылық тұрғысынан 

танымал.  

"MoveIt" қосымшасы жарнаманы жылжыту үшін жасалған. Web-

қосымшаның негізгі құраушылары:  

- жарнамалық хабарландыруларды орналастырудың ыңғайлы жүйесі;  

- таңдалған алаңдарда жарнаманы орналастырудың ең аз уақыты;  

- тиімді кликтерді қамтамасыз ету мақсатында қаражатты автоматты 

түрде өңдеу және бөлу; 

- осы жарнама тиімділігі туралы толық есептілік және статистика. 

 "Movelt" жүйесін әзірлеу үшін "клиент-серверлік" архитектура 

қолданылды, онда барлық тапсырмалар теңдестірілген, сондай-ақ қызметтерді 

жеткізушілер мен тапсырыс берушілер арасындағы желілік жүктеме 
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қолданылды. Клиент пен сервердің тікелей өзара әрекеті [3] ғаламдық Интернет 

желісінде орын алады (сурет. 1). 

 
Сурет 1. Қосымшаның жалпы архитектурасы және өзара әрекеттесу 

тұжырымдамасы 

 

Архитектура артықшылықтарын атап өтсек:  

- есептеу жүйесінің функциясын желінің бірнеше автономды 

компьютерлері арасында бөлу нәтижесінде пайда болатын жүйенің 

қызмет көрсетуін жеңілдету. Осыған байланысты баптау және 

жаңарту, сондай-ақ сервердің орналасқан жерінің өзгеруі клиенттердің 

жұмысына әсер етпейді; 

-  деректерді серверде сақтау, ол көптеген клиенттердің, хакерлердің 

шабуылдарына осал емес. Себебі сервердегі өкілеттіктерді бақылауды 

қамтамасыз ету оңай: деректерге тек тиісті қол жетімділік құқықтары 

бар клиенттерге қол жеткізуге рұқсат беру жеткілікті;  

- сол клиенттерді біріктіру. Әр түрлі операциялық жүйелері мен 

аппараттық платформалары бар клиенттер бір сервердің ресурстарын 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, кемшіліктер де бар:  

- ақаулық немесе негізгі сервердің істен шығуы орталықтандырылған 

жүйені пайдалану жағдайында барлық қосымшалардың жұмыс 

істемеуіне әкелуі мүмкін;  

- осы жүйені басқару үшін білікті қызметкерлерді тарту қажеттілігі;  

- жабдықтың жоғары құны.  

 MoveIt қосымшасы екі жалпы дизайн үлгісімен жасалды: MVC 

архитектурасы және front Controller үлгісі. MVC архитектурасының мәні 

деректер моделін (model), UI (view) және басқару логикасын (controller) бөлуге 

байланысты  [3].  2-суретте көрсетілгендей, алдымен пайдаланушының 

сұранысы web-серверге түседі, ол сұрау қай Web-қосымшаға жататынын 

анықтайды. Әрі қарай, сұрау контроллерге жіберіледі, ол әдетте мәліметтер 

базасынан (мәліметтер базасынан) кейбір ақпаратты сұрайды. Web-сервер 

алынған деректер негізінде HTTP-жауапты қалыптастырады, онда сұратылған 

құжат және құжат тақырыбындағы бірқатар параметрлер (қайтарылатын 
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құжаттың мөлшері, мәні өзектілігінің болжамды мерзімінің аяқталу күні және 

басқалар) болады. 

 
Сурет 2. MVC архитектурасы 

 

 Қосымшаның көп модульділігін, сондай – ақ қажетті компоненттердің 

икемді динамикалық байланысын қамтамасыз ету үшін дизайн үлгісі 

қолданылады-Front Controller ("кіру контроллері"деп аударылады).  

 Негізінен, архитектурада MVC Front Controller кез-келген 

пайдаланушының сұранысының бастапқы кіру нүктесі бола отырып, ғаламдық 

контроллерді алмастырады. Кейінірек, егер бағдарламада басқа модульдер 

болса, Front Controller модуль контроллерлерін басқаруды ұсынады.  

 "MoveIt" қосымшасы өз қозғалтқышының негізінде жасалған. CMS 

қолданбай өз қозғалтқышыңызды жазуға артықшылық беріледі [4], өйткені бұл 

тәсілдің келесі артықшылықтары бар:  

- сайтты мүмкіндігінше тез жасауға болады;  

- сайтты жұмысыңызға мүмкіндігінше ыңғайлы етіп жасауға болады; 

-  жұмыс істейтін сайт функционалдылықты кеңейту тұрғысынан 

дамыту оңай; 

-  сайт хакерлерге әлсіз осал, өйткені олар кодты білмейді; 

-  таңдау нақты тапсырмалар үшін қондырмаларды (галерея, форум) 

пайдалану мүмкіндігі болып қала береді, бірақ оларды біріктіру 

қиынырақ. 

  Front Controller үлгісі екі контроллерге бөлінеді: IndexController және 

AdminController. IndexController веб-сайттың ашық бөлігінің жұмысын 

қамтиды. AdminController веб-сайттың жабық (әкімшілік) бөлігін пайдалануға 

арналған әрекеттерді қамтиды.  

 Модульдердің әкімшілік компоненттеріне тікелей ашық бөліктен қол 

жеткізу мүмкін емес, бірақ бұл үшін басқа модульдердің әкімшілік 

компоненттерін пайдалану үшін аутентификация және авторизация тетіктерін 

қамтитын әкімшілік модуль бар. 3-суретте "MoveIt"қосымшасының сәулеттік 

схемасы көрсетілген.  



64 

 

 "MoveIt" қосымшасы кез-келген келуші браузердің қандай қолданылуына 

қарамастан беттерді еркін көре алатындай етіп жасалған. Пайдаланушыға 

ыңғайлы болу үшін сайтта келесі мүмкіндіктер бар:  

- HTML тақырыптары парақтың құрылымын көрсетеді, бұл 

пайдаланушыға веб-сайттың басқа бөлімдеріне кедергісіз өтуге 

мүмкіндік береді; 

-  көптеген еренсілтемелерде парақтың мазмұнын көрсететін сипаттама 

бар; 

 
Сурет 3. “MoveIt” қосымшасының архитектурасы 

 

- әр суреттің мәтіндік сипаттамасы бар;  

- сайт оның функционалдығына көз жеткізу үшін әртүрлі шолғыштарда 

тексерілген;  

- "ыстық" пернелерді пайдалану мүмкіндігі. Қажет болған жағдайда 

сайтта пернетақтаның көмегімен қозғалуға болады.  

 Бұл сайттың әр бөлімі каскадты стильде безендірілген, егер браузер осы 

форматты қолдамаса, беттер әлі де көрсетіледі. 

  "MoveIt" бағдарламалық өнімінің артықшылығы ұтқырлық және 

қатардағы пайдаланушы үшін қолжетімділік болып табылады, бұл оны 

зерттеуге уақытты үнемдейді және жарнаманы жылжыту процесін барынша 

тиімді етеді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Алиев М.В., Егоров В.В. Рекламный автоматизированный комплекс // 

Наука. Образование. Молодежь: материалы Четырнадцатой регион. 

науч. конф. молодых ученых АГУ. 9 февр. 2017 г. Майкоп: Изд-во АГУ, 

2017. С. 21–25. 

2.  Дементий Д. Полное руководство по Google AdWords для новичков: как 

настроить контекстную рекламу. URL: 



65 

 

https://texterra.ru/blog/polnoerukovodstvo-po-google-adwords-dlya-

novichkov-kaknastroit-kontekstnuyu-reklamu.html 

3.  Проскуряков А.В. Подсистема диагностики медицинской 

автоматизированной информационной системы // Информационные 

технологии: материалы Всерос. науч. конф. Таганрог: Изд-во Южного 

федерального университета, 2016. С. 179–183. 

4.  Zend Framework: идеальное Web-приложение. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s 

ource=web&cd=1&ved=0ahUKEwiPh 

 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент Аман К.П. 

 

 

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ НЕСИЕЛЕР  

НАРЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Жұмағалиева Ұ.Е., Жұмаханова М.Б., Мейіржанұлы С. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Несие белгілі – бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу үшін әдетте, 

пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Оның 

қозғалысы кезінде несиелер мен қарызгер арасында белгілі бір экономикалық 

қатынастар қалыптасады. Несиесің дамуы ұдайы өндіріс үрдісіндегі 

капиталдың ауыспалы айналымының заңдылықтарына орайлас келеді: 

шаруашылықтың белгілі бір телімдерінде уақытша еркін айналымдағы ақша 

капиталы бос қалады да, басқаларында оған деген мұқтаждық, яғни несие алу 

қажеттілігі туады. Капиталдың ауыспалы айналымы негізінде пайда болған 

уақытша еркін айналымдағы ақша капиталы, халық пен мемлекеттің ақшалай 

жинақтары несие көзін құрайды. 

Несие экономикалық қызметті жүзеге асыруға қажетті қаражат көлемін 

өзін-өзі реттеуде маңызды рөл атқарады. Несиенің арқасында кәсіпорындарда 

кез-келген уақытта қалыпты жұмыс істеуге қажетті осындай ақша болады.  

Несиенің рөлі айналым қаражаттарын толықтыруда маңызды, оның 

қажеттілігі әр кәсіпорын үшін тұрақты емес; ол еңбек жағдайларына 

байланысты өзгереді: нарықтық, табиғи, климаттық, саяси және т.б. Негізгі 

капиталды молайту үшін несиенің рөлі зор. Несиені қолдана отырып, кәсіпорын 

өзінің жоқтығынан гөрі өндірісті тезірек жақсарта алады және көбейте алады. 

Несиенің банк жүйесінің өтімділігін реттеудегі рөлі, сондай-ақ мемлекеттік 

шығыстарды қаржыландырудың тиімді механизмін құрудағы маңызы зор. 

Несие нарығының объектілері болып нақты және нақты емес нысандағы 

ақшалай қаражаттар табылады. Несие тауарларының нақты түріне депозиттер 

және коммерциялық несиелер жатады. Несие нарығының субъектілері болып әр 

түрлі қаржы институттары табылады. Олар сатушылар мен сатып алушыларға 

бөлінеді. 

https://texterra.ru/blog/polnoerukovodstvo-po-google-adwords-dlya-novichkov-kaknastroit-kontekstnuyu-reklamu.html
https://texterra.ru/blog/polnoerukovodstvo-po-google-adwords-dlya-novichkov-kaknastroit-kontekstnuyu-reklamu.html
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Несие тауарларының бағасы пайыз болып табылады. Несие бағасы 

мынадай факторларға байланысты болады: инфляция деңгейі, сұраныс пен 

ұсыныс қатынасы, ҰБ – тің қайта есептеу ставкасы, несие мерзімі. 

Несие нарығының пайда болуы мен қызмет етуінің қажетті шарттары 

мыналар: 

 Бос ақша қаражаттарының болуы. 

 Қаражатқа деген қажеттіліктің болуы. 

 Ақшалай қаражаттың меншік иелері мен қаржы институттарының көп 

болуы. 

Нұрбанк   

«Нұрбанк» акционерлік қоғамы Атырау қаласында 1992 жылы 3-тамызда 

құрылған. Банк 2003 жылы Алматы қаласына көшірілді. «Нұрбанк» 

акционерлік қоғамы қысқа мерзімнің ішінде аймақтық деңгейден, 

республикалық деңгейге дейін көтеріліп, қазір Қазақстандағы банктердің 

ондығының қатарында тұр. Республикамыздың барлық аймақтарында 81 

әмбебап, 16 филиал орталық банк өз қызметтерін көрсетуде. Нұрбанк АҚ 

Қазақстан банктерінің алғашқы ондығына кіріп отырған банк болып табылады. 

Банктің миссиясы: бөлшек сауда, шағын және орта бизнес субъектілері 

мен ірі корпорациялар өз алдына қойған мақсаттарына жету үшін оларға қазіргі 

заманғы қаржылық қызметтің толық кешенін ұсынатын сенімді әріптесі болу. 

Еуразиялық банк 

«Eurasian bank» - Қазақстандағы ірі банктердің бірі. Бұл банк 1994 жылы 

жабық акционерлік қоғам түрінде Алматы қаласында құрылған. Жарғылық 

қоры: 3 млрд теңгеден астам. Еуразия банкінің Қостанай, Павлодар облыстары 

мен Ақтөбе қаласында филиалдары бар. Банк өз саясатына сәйкес, 

коорпоративтік клиенттер үшін 18 айға дейін орташа мерзімге несие, сондай-ақ, 

қазіргі уақытта ресурстарына байланысты ұзақ мерзімді қаржыландыру 

ұсынады. Банк Қазақстандағы өзінің негізгі клиенттері үшін шетелдік 

банктермен бірлестірілген несиелер ұйымдастырады және Ресей мен 

Қырғызстанның ірі коорпоративтік клиенттерін қаржыландырады. 

Kaspi bank 

«Kaspi bank» - Қазақстандағы коммерциялық банк. Бұл банк 1991 жылы 1-

қаңтарда Алматы қаласында құрылған. Жеке капиталы бойынша Қазақстандық 

банктер арасында 6-шы орында иеленіп тұр. Қолма-қол ақшамен кредит 

бойынша пайыздық мөлшерлеме 20,95%-дан 26,95%-ға дейін. Жылдық тиімді 

мөлшерлеме 23,6%-дан 33,6%-ға дейін құрайды. Банктік қызмет көрсету үшін 

Комиссия 1,19%-дан 2,95%-ға дейін құрайды. 

Басқа банктерден айырмашылығы, Kaspi Bank-тің несиелері үшін өтінімді 

қарастыру, шот жүргізу және мерзімінен бұрын өтеу үшін комиссия жоқ. Kaspi 

Bank несиелері жылдам мақұлдау, банктік қызмет көрсетудің ыңғайлы және 

бірегей сервистерімен белгілі. 

Атап айтқанда, Kaspi Bank-тен несие алу арқылы сіз келесі қосымша 

артықшылықтар мен мүмкіндіктерге ие боласыз: 
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Kaspi.kz мобильді қосымшасында қолма-қол ақшамен кредитке өтінім беру 

мүмкіндігі: 

- Қазақстан бойынша 4 500-ден астам Kaspi терминалдардың кез келгенінде 

және бөлімшелердегі Kaspi банкоматтарда комиссиясыз және кезектерсіз 

кредитті төлеу; 

- кредитті кез-келген уақытта айыппұлсыз және комиссиясыз толық немесе 

ішінара мерзімінен бұрын өтеу; 

- 9999 нөмірі бойынша тәулік бойы қызмет көрсету; 

- Kaspi Bank бөлімшелерінде қызмет көрсету аптасына 7 күн демалыссыз; 

- Kaspi.kz-тен кредит бойынша толық ақпарат алу; 

Қолма-қол ақшамен кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме 20,95%-дан 

26,95%-ға дейін. Жылдық тиімді мөлшерлеме 23,6%-дан 33,6%-ға дейін 

құрайды. Банктік қызмет көрсету үшін Комиссия 1,19%-дан 2,95%-ға дейін 

құрайды. 

Несие берудің банктер бойынша салыстырмалы кестесі 

 

Банк Орташа ставка Орташа сумма Орташа мерзім 

Нұрбанк 18% 120,000-нан 

11,250,000-ға 

дейін 

7 айдан 85 айға 

дейін 

Сбербанк 11% 150,000-нан 

3,000,000-ға дейін 

11 айдан 90 айға 

дейін 

Каспи банк 21% 20,000-нан 

1,000,000-ға дейін 

3 айдан 48 айға 

дейін 

 

Қорытынды 

Несие беру қағидаты - несиелендіру жүзеге асырылатын негізгі ережелер, 

қағидалар. Оларға несиенің кепілдікпен қамтамасыз етілуі, несиенің тікелей 

және мақсатты сипаты, оның мерзімділігі, ақы төленетіндігі, 

қайтарылатындығы жатады. Кепілдікпен қамтамасыз етілуі - несиенің 

кәсіпорында бар материалдық құндылықтар кепілдігімен немесе нақты шығын 

кепілдігімен берілетіндігі. Несиенің мақсатты сипаты - несие атаулының 

кәсіпорындарға несие жоспарына сәйкес қатаң түрде айқындалған мақсаттар 

үшін берілетіндігі. Несиенің берілетіндігі мен қайтарылатындығы - несиенің 

белгілі бір мерзімге берілетіндігі, ол мерзім аяқталғаннан кейін несиенің 

банкіге қайтарылатындығы. Ақы төленетіндігі - несиені пайдаланғаны үшін 

пайыз төлеу қажеттігі. 

Әр клиенттің банкке жүгінуі әрқашан жеке қарастырылады. Несие беруші 

бәрін бағалайды: сіздің жасыңыз, жұмысыңыз, табысыңыз, отбасылық 

жағдайыңыз, сіздің меншігіңізде жылжымайтын мүлік немесе көлік құралдары, 

қарыздарыңыздың болуы және т.б. 

Жоғарыда банктердің пайыздық ставкасы, сомма мен берілген уақыты 

көрсетілген. Банктерді салыстыра отырып қарасақ пайыздық ставкасы төмен 

банк Сбербанк болып тұр. Келесі орынға  Нұрбанк пен Каспий банк жайғасып 
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отыр. Ал пайыздық ставкасы ең жоғары банк Альфа банк болып тұр. Сонда 

бізге ең тиімдісі Сбербанк болып отыр. 
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«Business Intelligence» (BI) термині алғаш рет 1958 жылы IBM зерттеушісі 

Ханс Луна мақаласында пайда болды, ол BI-ді «бар фактілердің өзара 

байланысын қажетті мақсатқа қарай жылжу үшін түсіну қабілеті» деп анықтады 

[1]. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуымен бұл терминнің мәні 

біртіндеп өзгерді. Қазіргі уақытта BI-дің жалпы қабылданған қысқартуы 

мәліметтерді жинауға, сақтауға және талдауға арналған IT-технологиялар 

жиынтығын білдіреді. Мағынасы ұқсас басқа анықтамалардан (Data Mining, 

Data Science, аналитика) маңызды айырмашылығы – мұндай технологиялар 

компанияның бизнес процестерін басқаруда тиімді шешімдер қабылдауға 

мүмкіндік береді. Демек, құралдардың қажеттілігі туралы айтқанда, біз 

олардың жүйелік талдаушылар мен бизнес-талдаушылар үшін өзектілігін 

ескереміз. 

Компаниялар клиенттердің сауалнамаларынан бастап өндіріс пен 

жеткізілім туралы мәліметтерге дейін үлкен көлемдегі мәліметтерді шығарады, 

жинайды және сақтайды. Мәліметтерді сақтағаннан кейін оларды өңдеу 

басталады, бұл «шикі» мәліметтерді ақпаратқа айналдырады [2]. Бірақ өңделген 

ақпаратты сақтау оған аналитикалық құралдарды қолданбай пайдасыз. Өз 

жұмыстарында Business Intelligence технологияларын пайдалану арқылы, 

жүйелік талдаушылар ішкі және сыртқы көздерден алынған шикі және 

https://ru.wikipedia.org/
https://kreditorpro.ru/v-kakom-banke-samye-nizkie-procenty-po-kreditu/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34513726#pos=3;-80
http://www.ranking.kz/
https://365info.kz/2016/05/intervyu-s-predsedatelem-pravleniya-kaspi-bank-mihailom-lomtadze
https://365info.kz/2016/05/intervyu-s-predsedatelem-pravleniya-kaspi-bank-mihailom-lomtadze
mailto:guldara.iskakova@mail.ru
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өңделмеген мәліметтерді стратегиялық және операциялық бизнес шешімдерін 

қабылдауға көмектесетін,  білімге айналдыра алады. 

Қазақстандық ІТ-нарық, әсіресе бизнес-талдау тұрғысынан алғанда, 

салыстырмалы түрде жас болып саналады. Бұл ретте ТМД елдері арасында ол 

ең жоғары даму динамикасымен сипатталады [3]. Expert Kazakhstan 

зерттеулеріне сәйкес, Қазақстандағы BI-шешімдердің негізгі тұтынушылары – 

ірі кәсіпорындар, қаржы мекемелері, телекоммуникация саласы, банк жүйесі 

және өндіріс болып табылады. Бұл автоматтандырылған аналитика бәсекеге 

қабілеттіліктің маңызды факторына айналатынын, ал BI құралдарын меңгерген 

жүйелік талдау бойынша мамандар – барған сайын сұранысқа ие болып 

отырғанын тағы да дәлелдейді. 

Компаниялар әртүрлі күрделілік деңгейіндегі бизнес-талдау құралдарына 

мұқтаж. Өз кезегінде, батыстық сатушылар құны, енгізу және игеру күрделілігі 

бойынша ерекшеленетін кешенді бағдарламалық шешімдерді ұсынады. Алайда, 

бизнестің тұрақты емес талаптарына байланысты құралдар жиынтығы да 

өзгеруі мүмкін. Жалпы  Data Warehouses (мәліметтер қоймасы), ETL (Extract, 

Transform, Load) жүйелері, OLAP (Online Analytical Processing) технологиялары 

және Data Mining сияқты BI компоненттерін бөліп көрсету әдетке айналған. 

Business Intelligence тұжырымдамасы талдаушының жұмысына 

көмектесетін көптеген басқа компоненттерді қамтуы мүмкін. Мысалы, 

мәліметтерді визуализациялау қосымшалары, бұлтты қызметтер, кестелер мен 

есептерді құруға арналған құралдар. Business Intelligence ақпарат алуға және 

ақпаратты білімге айналдыруға мүмкіндік береді [4]. 

BI жүйесін пайдалану үшін пайдаланушы қажетті есепті сұрап, талдауға 

қол жеткізуі керек. Жүйе ыңғайлы дашборд – ақпараттық панельді 

қалыптастырады, онда визуалды түрде ұсынылған мәліметтер мағынасы 

бойынша топтастырылған. Дашбордтағы барлық мәліметтер интерактивті. 

Графиктерді көбейтуге және қайта құруға болады. Ақпарат көздерін көруге 

және аналитикалық көрсеткіштерді егжей-тегжейлі зерттеуге болады. 

Мәліметтерді көрсету үшін әртүрлі форматтар қол жетімді – есептер, кестелер, 

графиктер, диаграммалар. 

Алайда, жүйені қарапайым пайдаланудың артында мәліметтерді өңдеудің 

және кеңейтілген аналитиканы қалыптастырудың күрделі процестері жатыр        

(1-сурет). BI-шешімінің құрамына мыналар кіреді: 

 Мәліметтерді интеграциялау және тазарту құралдары (ETL). ETL 

сыртқы көз жүйелерінен ақпарат алады, оны өзгертеді, тазартады және 

бір қоймаға жүктейді. 

 Аналитикалық мәліметтер қоймасы. Бұл мәліметтерді құрылымдауға 

және талдауға қабілетті ақпараттық база. 

 Data Mining құралдары. Бұл құралдар мәліметтерді өңдейді және әртүрлі 

бөлімдер бойынша талданады. Жүйе тәуелділіктер мен трендтерді 

анықтайды. Бұл жағдайда ақпаратты өңдеудің әртүрлі әдістерін 

қолдануға болады – статистика мен болжаудан семантикалық талдауға 

дейін. 
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 Мәліметтерді визуализациялау құралдары. Бұл пайдаланушылар жұмыс 

істейтін есептер. Тапсырмаларға байланысты есептер бекітілген форматқа 

сәйкес құрылуы немесе аналитикалық болуы мүмкін. Аналитикалық 

есептерді құру кезінде пайдаланушылар көрсетілетін көрсеткіштердің 

тізімін дербес орнатады, мәліметтерді сұрыптайды және сүзгілерді 

жасайды. 

BI-жүйелер операциялық жүйелерден стратегиялыққа дейінгі көптеген 

бизнес-шешімдерді қолдайды. Технологияның көмегімен олар ақпараттың 

үлкен көлемін талдайды. Бірақ пайдаланушының назары тек кейінгі әрекеттер 

мен бизнес-шешімдердің нұсқаларын модельдеуге мүмкіндік беретін, негізгі 

аналитикалық факторларға ғана бағытталған. 

 

1-сурет. BI жүйесінің жұмыс принципі. 

BI жүйелері арқылы шешілетін негізгі міндеттер: 

 Әр түрлі көздерден мәліметтерді жинау, оларды құрылымдау және 

бірыңғай жүйеде сақтау; 

 гипотезаларды қалыптастыру және растау немесе аналитиканы 

ескере отырып, бизнес шешімдерін әзірлеу үшін үлкен көлемдегі 

мәліметтерді талдау. 

 ықтимал шешімдерді модельдеу  олардың қызметтің қорытынды 

көрсеткіштеріне әсерін бағалау және қолда бар мәліметтер негізінде 

кейінгі дамуды болжау үшін;  

 жедел және стратегиялық есептілікті қалыптастыру, оның ішінде 

көрсеткіштердің рұқсат етілген нормалардан ауытқуы туралы 

хабарлау; 

 тәжірибе сақталып, жұмыс сапасы үнемі жоғарылап отыруы үшін 

білімді кейіннен жаңа қызметкерлерге беру мақсатында сақтау және 

жүйелеу. 

Business Intelligence - тің жалпы мақсаты  бизнеске толық талдауды 

ескере отырып, негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік беру. BI енгізген 

компания толық, дәл және ұйымдастырылған мәліметтерге ие болады. 
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BI-жүйелердің арқасында компанияларға data science (мәліметтер туралы 

ғылым) бойынша мамандарды жалдаудың қажеті жоқ  жүйе барлық «шикі» 

мәліметтерді жинайды, оларды дербес өңдейді және жұмыс істеуге болатын 

ақпаратты автоматты түрде көрсетеді. 

Қазіргі таңда, BI құралдарының сенімді жеткізушілері өте көп. Мысалы, 

Microsoft компаниясының Power BI, Tableau, Qlik платформалары танымал. 

Сонымен қатар, Zoomdata, Sisense, Information Builders жүйелері де сұранысқа 

ие. 

Бірақ қай BI шешімі ең жақсы деп айтуға болмайды. Жоғарыда аталған 

барлық платформалар әртүрлі мүмкіндіктерге ие, сондықтан әртүрлі 

шығындарға ие, бірақ олар бірге қарастырылады, өйткені олардың барлығы                           

Business Intelligence тұжырымдамасын жүзеге асырады. Компаниялар әртүрлі 

критерийлер мен өз мүмкіндіктерін ескере отырып, BI платформасын таңдайды. 

Жоғарыда аталған факторларға сүйене отырып, осы зерттеу жұмысында 

Microsoft компаниясының Power BI жүйесі қолданылды. 

Power BI қамтиды: 

 Power BI Desktop қосымшасы  мәліметтер модельдерін құруға және 

басқару тақталарының (Dashboard) есептерін жасауға арналған. 

 Power BI (SaaS — Software as a Service) онлайн қызметі  есептерді 

жариялау үшін. 

 Power BI Mobile мобильді қосымшалары – Windows, iOS және Android 

жүйелерінде жұмыс істейтін мобильді құрылғылар мен планшеттердегі 

есептерді көруге арналған. 

Мәліметтерді визуализациялау – Power BI-дің ең қызықты және әсерлі 

бөлігі. Сонымен қатар, Power BI әртүрлі мәліметтер көздеріне тікелей қосылуға 

мүмкіндік береді, барлық мәліметтер бір есепте біріктіріледі және онда өңдеу 

мен есептеулердің жазылған тізбегі бар – есептеулерді қайталаудың және 

күнделікті монотонды жұмысты орындаудың қажеті жоқ, олар автоматты түрде 

жасалады, нақты уақыт режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі қарастырылған. 

Мысал ретінде зерттеу барысында дайындалған есепті қарастырайық (2-

сурет). Бұл есеп ұйым басшысына сату көрсеткіштері туралы ақпарат береді: 

 2013 жылдың қай айында пайда ең көп болды? 2013 жылдың 

желтоқсан айында сату көлемі 1 972 871,34-ке жетті. 

 Компанияның ең үлкен жетістігі қай жақта бақыланады (елдер 

бойынша)? Беларусияда, тапсырыс саны 18 310-ға тең. 

 Компания қандай өнім санаттарына инвестиция салуды 

жалғастыруы керек? Компания «сусындар» санатына инвестиция 

салуды жалғастыруы керек. 



72 

 

 

2-сурет. Power BI платформасындағы сату көрсеткіші туралы есеп. 

Power BI визуализацияның көптеген құралдарын қамтиды  графиктер, 

сызықтық диаграммалар, дөңгелек диаграммалар, жинақталған диаграммалар, 

біріктірілген диаграммалар, сарқырамалар мен шұңқырлар диаграммалары, 

сенсорлар, спидометрлер, нүктелік және көпіршікті диаграммалар және 

басқалар. Интерактивті дашбордтар нақты уақыттағы мәліметтерді көрсетеді 

және кез-келген құрылғыда қол жетімді. Пайдаланушылар есептерді бірнеше 

жолмен бөлісе алады. Егер бұл мобильді қосымша арқылы тәулік бойы 

қолжетімді онлайн-сервис екенін ескеретін болсақ, бұл оны таптырмайтын 

етеді. 

Коммерциялық ұйым үшін мұндай құралдарды бизнес-шешімдер қабылдау 

кезінде қолдану – шешімдер нарықтың тұрақты емес талаптарына жауап 

беретінін, сондай-ақ оның үрдістерін қанағаттандыратынын білдіреді. 

Ақпараттық технологияларды, интернет-технологияларды кеңінен пайдалану 

және нарықтық экономиканың жедел дамуы тауашалық нарықтар мен 

стартаптардың құрылуына ықпал етті, соның арқасында BI саласында 

бағдарламалық өнімдердің кең ассортименті пайда болды. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 

Каби Р. Б 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

В.В. Трухинның анықтауы бойынша, виртуалды зертхана «нақты 

қондырғымен байланыс жоқ кезде немесе ол толық болмаған жағдайда тікелей 

тәжірибе жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық-аппараттық кешен. 

Бірінші жағдайда біз қашықтықтан басқарылатын зертханалық қондырғымен  

жұмыс жасаймыз, оның құрамына шынайы зертхана, қондырғыны басқаратын 

және мәліметтерді цифрлауға арналған бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз 

ету кешені және коммуникация құралдары кіреді [1]. 

Сонымен, виртуалды зертханалар түсінігіне бағдарламалық-аппараттық 

комплекстердің екі типі кіреді: 

- қашықтықтан қол жетімді зертханалық қондырғы(алыстағы зертханалар); 

- зертханалық эксперименттерді моделдеуге мүмкіндік беретін 

бағдарламалық қамтамасыз ету,  виртуалды зертханалар (тар мағынада). 

Виртуалды зертханалардың шынайы зертханалардан қандай артықшылықтары 

бар? 

Жоғарыда айтылған ақпарат көзіне сәйкес виртуалды зертханалардың 

негізгі артықшылықтары мыналар: 

- Қымбат жабдықты және реактивтерді сатып алудың қажеті жоқ. Көптеген 

зертханаларда қаржыландырудың жеткіліксіз болуына байланысты, тәжірибе 

нәтижелерін бұрмалайтын және студенттер үшін қауіп көзі болып табылатын 

ескі жабдықтар қондырылған. Сонымен қатар, химия сияқты салаларда 

жабдықтардан басқа, шығыс материалдарын талап етеді (реактивтер), олардың 

құны өте жоғары. Әрине, компьютерлік жабдықтар мен аппараттық-

бағдарламалық қамтамасыз ету де қымбат тұрады, алайда, компьютерлік 

технологияның әмбебаптығы және оның кең таралуы бұл кемшіліктерді өтейді. 

- Зертханалық жағдайда мүмкін емес үдерістерді моделдеу мүмкіндігі. 

Компьютер экранындағы көрнекі визуализация. Заманауи компьютерлік 

технологиялар нақты жағдайда, бақыланатын бөлшектердің өте кішкене 

мөлшеріне байланысты қосымша жабдықты пайдаланбастан көруге болмайтын 

үдерістерді бақылауға мүмкіндік береді. 

- Үдерістердің тондылығына еніп, байқау болып жатқан оқиғаларды 

https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/business-intelligence/%20(
https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/business-intelligence/%20(
https://finalytics.pro/inform/power-bi-analyz-vizualizatsiya/
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басқа уақыт ауқымында қадағалау мүмкіндігі, мысалы, өте аз уақыт 

аралығында немесе бірнеше жыл бойы созылатын процесстерге бақылау 

жасауды компьютерлік технология арқылы жасаған жөн. 

- Қауіпсіздік. Қауіпсіздік жоғары кернеумен немесе химиялық заттармен жұмыс 

жүріп жатқан жағдайларда виртуалды зертханаларды пайдаланудың маңызды 

артықшылығы болып табылады. 

- Виртуалды процесті басқарумен компьютер айналысуына байланысты, кіріс 

параметрлерінің әртүрлі мәндерімен тәжірибе сериясын жылдам өткізу 

мүмкіндігі пайда болады, бұл шығыс параметрлерінің кіріс параметрлерінен 

тәуелділігін анықтау үшін жиі қажет. 

- Нәтижелерді электрондық форматқа енгізу үшін уақытты және ресурстарды 

үнемдеу. Кейбір жұмыстар тәжірибе сериясын өткізгеннен кейін компьютерде 

алынған цифрлы деректердің үлкен массивтерін кейіннен өңдеуді талап етеді. 

Шынайы зертхананы пайдаланған кезде осы әрекеттер тізбегіндегі әлсіз нүкте - 

алынған ақпаратты компьютерге енгізу. Бұл қадам виртуалды зертханада 

болмайды, өйткені эксперимент деректерін эксперимент жүргізгенде немесе 

автоматты түрде тікелей электрондық кестеге енгізуге болады. Осылайша, 

уақыт үнемделіп, ықтимал қателердің пайызы айтарлықтай азаяды. 

Ақыр соңында, жеке және маңызды артықшылық болып келетін - бұл 

қашықтықтан оқытуда университеттің зертханаларында жұмыс істеу мүмкіндігі 

жоқ кезде виртуалды зертхананы пайдалану. 

Соңғы онжылдықта интернет сияқты жаңа бұқаралық ақпарат 

құралдарымен ұсынылатын мүмкіндіктермен бірге өмір бойы оқу қажеттілігі -

оқытушыларды немесе оқу материалдарын әзірлеушілерді оқушылардың әр 

түрлі топтарының әр түрлі талаптарына жауап беретін және интернетті 

пайдаланатын баламаларды іздеуге итермелейді. Нәтижесінде олар жоғары 

білім берудің және үздіксіз оқытудың стандартты  талаптарына сәйкес, 

аудиториялық дәрістер мен оқу құралдары мүмкіндіктерін, қашықтықтан 

оқытудың әдіснамасы мен жобаларына қатысты оқу әдістемелік кешендерін 

кеңейте бастады. Осылайша, виртуалды кластар  мен виртуалды зертханаларды 

жеке оқыту үшін де, ұжымдық оқыту үшін де қолданды. 

Виртуал Роботикс Тулкит құралы NXT және EV3 бағдарламалау 

орталарында жұмыс істеуге арналған. LEGO Mindstorms Education (LME) EV3 

(Графикалық бағдарламалау жүйесі) әзірлеуші ортасында Виртуал Роботикс 

Тулкит ортасында виртуалды робот басқаратын бағдарлама жазамыз[2]. 

LEGO Digital Designer-де модельдеу басқа CAD жүйелеріне қарағанда 

әлдеқайда жеңіл, LDD бағдарламалық өнімі робот немесе Легоның басқа да 

моделін құрастырудың шынайы процессін көрсетеді. Модель құрастырылып 

болған соң, LDD қолданылған барлық бөлшектерді, қандай тәртіппен 

жиналғанын көрсетеді, яғни физикалық робот құруға көмектесетін нұсқаулық 

құрады (сурет 1). 
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Сурет 1. LDD бағдарламасында құрастырылған робот 

 

Tinkercad – онлайн сервисі. Circuits веб-бағдарламасы, Arduino IDE 

бағдарламасындағы функциялардың барлығы бар және ардуиноға керекті 

барлық құрылғыларды қамтиды. Мысалы: датчиктер, резисторлар, жарық  

диодтар және  т.б. [3].  

Мүмкіндіктері:  

 сызба жасау және жобалау; 

 құрамдас қолданбаларды қосу; 

 модульдермен жұмыс және  кітапхананы қолдану; 

 программалау, схеманы жинау және жұмыс істеуін  тексеру 

мүмкіндігі; 

Electronics Lab -электрондық зертхана. 

PCB Design - сызбаны жобалау немесе жаңа компоненттерді қосу 

Library Manager-әр түрлі кітапханаларды қосу және пайдалану. 

 

 
Сурет 2. Tinkercad –  онлайн сервисі 

 

Зертханалық сабақтар кез келген университеттік білім берудің бір бөлігі 

болып табылатыны белгілі, сондай-ақ ол үздіксіз кәсіптік білім беруде 



76 

 

қолданылады. Қашықтықтан білім беруде бұл бөлім әлі күнге дейін арнайы 

курстарда ұсынылады, онда студенттер шынайы зертханаларда кездесуге тиіс. 

Соңғы жылдары көптеген виртуалды зертханалар құрылды, онда студенттер 

модельденген жабдыққа да, шынайы зертханалық құрылғыларға да қол жеткізе 

алады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Трухин А.В. «Об использовании виртуальных лабораторий в 

образовании» // Открытое и дистанционное образование. - 2002. - № 4 

(8). 

2. www.virtualroboticstoolkit.com 

3.  www.tinkercad.com 

4. В. Л. Конюх. История робототехники // Основы робототехники. -Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2008. - С. 21.- 281 с. 

 

Ғылыми жетекші:  п.ғ.к., доцент Байганова А.М. 

 

 

THUNKABLE ПЛАТФОРМАСЫ 

 

Кадргалиев З.Е.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Thinkable X - бұл iOS 10 және одан жоғары және Android 5.0 және одан 

жоғары астында нативті мобильді қосымшаларды әзірлеуге арналған 

платформа, оның негізінде React Native және Blockly жатыр. Жобаны әзірлеу 

Thinkable IDE браузерлік ортада, ал тестілеу - iOS немесе Android 

құрылғысында орнатылған Thunkable Live клиенттік қосымшасында 

жүргізіледі. 

Бұл  платформа бірегейлігі Android қосымшаларының шексіз санын және 

Xcode пайдаланбай iPhone сияқты әрбір iOS құрылғысына бір қосымшаны 

орнатуға мүмкіндік береді. Бұл құрылғы параметрлеріне орнату қажет 

Thunkable платформасын әзірлеуші кәсіпорынның конфигурациялық профилін 

пайдалану арқылы қол жеткізіледі. 

Әзірлеу ортасында қосымшаны орнату үшін apk файлын генерациялау 

(Android үшін) және қосымшаға сілтеме хат жіберу (iOS үшін) сұранымы 

қалыптасады. Бірінші жағдайда жүктеу үшін apk-файлға сілтеме оны 

қалыптастырғаннан кейін бірнеше секундтан кейін қол жетімді болады, ал 

екінші жағдайда поштаға қосымшаға сілтеме жасалған хат жіберіледі. Бұл 

хатты IOS құрылғысында ашу керек және оны жүктеу және орнату сілтемесі. 

IOS-та бір қосымшаны орнату үшін үлкен шектеу бар сияқты, бірақ іс жүзінде 

бұл процесс сәл қызықты. Жобаларды тестілеу үшін есептік жазбаның барлық 

жобаларының тізімі бар Thinkable Live клиенттік бағдарламасы қолданылады. 

http://www.virtualroboticstoolkit.com/
http://www.virtualroboticstoolkit.com/
http://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/
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Thunkable X серверімен байланыс болса, бұл кез келген шот жобасын ашуға 

мүмкіндік береді. Осы тізімге өту үшін, Thinkable Live іске қосыңыз [1-2].  

 

 
Сурет-1. Бағдарламаны тексеру 

 

Thunkable IDE және Thunkable Live байланысы үшін компьютер мен 

құрылғыны бір желіде болуы қажет емес. Ол Google-аккаунт арқылы қол 

жетімді бұлтты сервер арқылы жүзеге асырылады. Мұның бәрі React Native, 

Phonegap, V-Play, App Inventor және т.б. айырмашылығы жергілікті серверді 

іске қосу қажеттілігінсіз құрылғыда тапсырыс берушіге қосымшаларды 

көрсетуге мүмкіндік береді. 

Thunkable құрылғысында 50 Mb дейін қосымшаларды жасауға болады. 

Қолданба үшін 50 Mb өлшемі үлкен мән болып көрінеді, бірақ жобаға қосылған 

ресурстық файлдар көп болса, оны тез арада жоюға болады. Егер активтерді 

(қор файлдары) сақтау үшін көбірек орын қажет болса, онда бұлттық қойманы 

немесе деректер базасын - Firebase, AirTable және басқа шоттар санына 

шектеулер жоқ. 

Негізгі аккаунтта қолданбалар жасау тегін, бірақ барлық пайдаланушылар 

үшін жалпыға бірдей қолданбаларды жасауға болады. Жабық жеке жобаларды 

құру үшін pro-аккаунтқа жазылу  қажет[3]. 

 
 

Сурет-2. Қосымшаны бастау 
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IDE Thunkable X бұрын MIT App Inventor баламасы ретінде дамитын 

Thunkable платформасында жұмыс істейді. Қазіргі уақытта платформа екі 

функционалдық ерекшеленетін және тәуелсіз даму ортасын ұсынады – MIT App 

Inventor үйлесімді Android астында әзірлеу үшін түпнұсқа, және IOS және 

Android бірдей жобаны іске қосуға мүмкіндік беретін кроссплатфорлы 

ThunkableX. Сонымен қатар, бұл IDE басқа аппараттық және бағдарламалық 

жасақтаманы пайдаланбай, әрбір iPhone-ға бір-бірден орнатуға мүмкіндік 

береді. Mac компьютері, macOS эмуляторы, Xcode, джейлбрейк және т. б. қажет 

етпейді. 

 

 
 

Сурет-3.  Негізгі компоненттері 

 

Thunkable X-та жұмыс App Inventor-қа ұқсас, екеуіде онлайн түрде жүреді. 

Мысалы, Web Viewer және URI деректермен жұмыс істеу кезінде мәтіндік 

бағдарламалауды да қолдануға болады. Бағдарламаны құру, қайта атау, көшіру, 

жою және тірі көруден басқа, оны App Store-да жариялау мүмкін. 

30 шақты визуалды және визуалды емес компоненттердің көмегімен қарапайым 

және гибридті интерфейсі бар қосымшаны жасауға болады: экрандар арасында 

компонеттер мен навигацияны жүзеге асыруға, мультимедиа, деректер сақтау 

қоймаларымен, Firebase деректер қорымен, AirTable кестелерімен, сөйлеу 

синтезаторымен, камерамен, Google Maps, Yandex-аудармашымен, Microsoft 

бейнелерді тану қызметімен, коммуникациялық қосымшалармен, tripe төлем 

жүйесімен және басқа да бағдарламалық жасақтамалармен жұмыс істеуге 

болады.  
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Сурет-4. Конструктор виджеттері 

 

Редакторлар блогында экрандар арасында блогтарды көшіріп алу 

функциясы жоқ, бірақ бұл кемшілікті бағдарлама жасаушылар болашақта 

жетілдіреді[4].   

 

 
Сурет-5. Конструктор блоктары 

 

Thinkable X белсенді даму жағдайында және оның ерекшеліктеріне 

мыналарды жатқызуға болады: 

- Ide жұмысының тұрақсыздығы және анықталмаған жағдайларда 

блоктарды редактордан қайтарусыз жоюды қоса алғанда, багтардың 

лайықты саны. Жобаның соңғы көшірмесінен жоғалған қалпына келтіру 

арқылы ғана азайтуға болады; 

- Ішкі блоктарды ескертусіз жою; 
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- Рюкзак - экспорт және қосымша импортынан басқа бірқатар қажетті 

функциялардың болмауы, компоненттерді қайта атау мүмкіндігінің  

болмауы; 

- Компоненттердің көптеген қасиеттері үшін блоктардың болмауы; 

- Палитрада интуитивті түсініксіз және құжатталмаған функционалдығы 

бар компоненттерінің қасиеттерінің болуы 

Қиындықтар туындаған жағдайда, ресми, бірақ толық емес құжаттарға, 

қадамдық бейне түсірілім бойынша көмек алуға немесе шағын қоғамдастыққа 

сұрақ қоюға болады. 

Бұл қызметпен жұмыс істеуге болады ма? Иә, мұндай қызмет 

энтузиастардың қызығушылығын тудыруы мүмкін, бірақ кейбіреулерге бұл 

қолайсыздықтар iPhone-ға өз қосымшасын орнату жеңілдігі мен 

қарапайымдылығымен салыстырғанда елеусіз көрінуі мүмкін. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://habr.com/ru/post/353584/ 

2. http://droidscript.ru/main/statyi/thunkableios_overview.php 

3. www.x.thunkable.com 

4. https://thunkable.com/#/ 

 

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент Байганова А.М. 

 

 

VISUAL STUDIO ОРТАСЫНДА «ДОЙБЫ» ЛОГИКАЛЫҚ  

ОЙЫНЫН  ҚҰРУ 

 

Кенетаева И.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Microsoft Visual Studio-интеграцияланған бағдарламалық жасақтама 

ортасын және басқа да бірқатар құралдарды қамтитын Microsoft өнімдерінің 

желісі. Бұл өнімдер консольдік қосымшаларды да, графикалық интерфейсі бар 

қосымшаларды да, соның ішінде Windows Forms технологиясын қолдайтын 

қосымшаларды, сонымен қатар веб-сайттарды, веб-қосымшаларды қолдайтын 

барлық платформалар үшін жергілікті және басқарылатын кодтарда жасауға 

мүмкіндік береді. 

Жалпылама түрде Windows қосымшалары екі түрлі кезеңмен құрылады. 

Бірінші кезең – визуалды программалау кезеңі. Ол қолданушы 

интерфейсіне арналған. 

Екінші кезең – қосымшадағы хабарламалар өңдеуішінің кодтарын 

жүйелеу, яғни Windows-тан келетін хабарды алған қосымша қызметін анықтау. 

С# тілі объекті бағдарланған бағдарламалау тілінің тобына кіреді. Объекті 

бағдарланған бағдарламалау тілдерінің негізгі принципі – жасалынатын 

https://habr.com/ru/post/353584/
http://droidscript.ru/main/statyi/thunkableios_overview.php
http://www.x.thunkable.com/
https://thunkable.com/#/
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қосымша өзара әрекеттескен негізгі объекттерден құралады. Күрделі 

программалар көптеген бір типті объектті қолдануы мүмкін. Бұл кезде әрбір 

объект үшін айнымалылар мен әдістер туралы ақпаратты  келтіру ұтымсыз.  

С# тілінде бағдарлама мәтін түрінде жазылады. Кез-келген мәтіндік 

редактор арқылы бағдарламаны тереміз және оны компиляцияға жіберіп, одан 

кейін орындап, нәтижесін аламыз. 

Visual Studio интегралды ортасы  программалық жабдықтарды 

жобалауға және  құруға мүмкіндік береді.Visual Studio интегралды ортасында 

C# программалау тілінде  «Дойбы» логикалық ойыны құрылды.  

Қосымшаның  негізгі модульдері: 

-  Басты бет, ойын мәзірі 

-  Логикалық ойын 

Мысалы, басты бетті (1-сурет) timer, progressBar компоненттері арқылы 

жүргізу арқылы екінші форма, яғни ойын мәзіріне өтеміз. 

 

 

Сурет–1. Басты бет 

Программа коды:  
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        {timer1.Enabled = true; 

            this.Opacity = 0;   } 

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        {if (this.Opacity < 1) 

            {  this.Opacity = this.Opacity + 0.01; n++;   } 

            else 

            {if (progressBar1.Value <= 98) {progressBar1.Value += 2; } 

                else 

                {timer1.Enabled = false; 

                    f5.Show(this); 

                    this.Hide(); 

                }}} 
 
Логикалық ойын мәзірі 2-суретте көрсетілген. 
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Сурет–2. Ойын мәзірі 

 
Ойын мәзірі модулінде «Ойынды бастау» және «Нәтижелер», «Шығу» 

батырмалары берілген. Ойынды бастау батырмасын басу арқылы келесі 
форма яғни ойын терезесіне өтеді (3-сурет). 

 

Сурет–3. Логикалық ойын терезесі 



83 

 

Қорыта айтқанда, Visual Studio ортасында С# тілінде программалау 

технологиясы консольді қосымшалар, веб–қосымшалар, веб-сайттар, МҚ-мен 

жұмыс жасауға арналған қосымшаларды құра аламыз. Бұл технологияны 

меңгерген қолданушы жоғары деңгейлі қолданбалы программалар жасай алады. 
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Разработка приложений с использованием технологии дополненной 

реальности является одним из инновационных направлений разработок 

прикладного программного обеспечения и наиболее перспективным 

направлением их применения является сфера образования. В современном 

обществе постоянно возрастают и усложняются требования к человеку. Сейчас 

требуется постоянно учиться и самообразовываться всю жизнь. Постепенно 

общество пришло к такой модели обучения, в которой человек учится всю 

жизнь. Поэтому возрастает роль новых инновационных технологий и методов в 

обучении и в сфере образования. 

Размещение различных объектов в какой-то среде, в которой они 

отсутствуют изначально, позволяет разработчикам моделировать интересные 

ситуации. Использование дополненной реальности позволяет обучающимся 

практиковаться и проводить химические опыты, визуализировать алгоритмы 

сортировки массивов, видеть, как работают отдельные компоненты компьютера 

и другое.  

Проблема исследования состоит в следующем: исследование вопросов 

разработки приложений дополненной реальности и обоснование возможности 

использования технологии дополненной реальности для повышения уровня 

мотивации школьников, определение подходов к обучению с использованием 

дополненной реальности.  

mailto:kasym1973@mail.ru
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В нашем мире трудно прожить без смартфонов и компьютеров. Можно 

сказать, что телефоны на уроках иногда мешают и часто являются 

отвлекающим моментом для учеников. Чего нельзя сказать про использование  

дополненной реальности на уроках по информатике, эта технология помогает 

вовлечь учеников в учебную  деятельность, использование данной технологии 

помогает и позволяет  повысить качество обучения за счет хорошей мотивации 

учеников  к учебе и вызывает интерес у них к изучаемому материалу, а также 

способствует формированию цифровых компетенций учащихся.  

Под технологией дополненной реальности понимают технологию, которая 

позволяет соединять в себе дополнительную информацию об объекте с 

реальной информацией. Такая информация, как правило, представляется в виде 

текста, графики, аудио и других представлений в режиме реального времени.  

В ходе работы исследованы устройства дополненной реальности, которые 

позволяют пользователю передавать и воспроизводить различные типы 

информации. Также был проведен анализ технологий для реализации 

приложений с дополненной реальностью. В последнее время в свете 

глобальной компьютеризации и использования информационных технологий 

возникла потребность совершенствовать средства обучения в школе, в том 

числе и по такому школьному предмету, как информатика [2,3]. Несмотря на 

то, что методы, использующие технологию дополненной реальности, имеют 

много преимуществ перед традиционными методами обучения в школе, 

имеются ряд проблем внедрения этой технологии в учебный процесс.  

Использование технологии дополненной реальности в школьном курсе 

информатики может быть обосновано следующими причинами: 

1. Повышение качества обучения информатике. 

2. Усиление образовательного эффекта за счет интерактивности 3D-

моделирования,  

3. Изучение учебного материала становится более интересным для 

учеников. 

4. AR-технологии входят в повседневную жизнь человека, и поэтому 

необходимо обучать его работе с этой технологией в рамках школы. 

5. Наглядность и интерактивность обучения. 

В начале исследования авторами был разработан алгоритм действий по 

разработке дополненной реальности для дисциплины «Информатика».  

Алгоритм разработки приложения с дополненной реальностью состоит в 

следующем: 

1. Выбор школьного предмета для разработки. 

2. Анализ имеющихся разработок приложений по выбранному предмету. 

3. Выбор программного обеспечения и инструментария для разработки 

отдельных элементов и самого приложения. 

4. Разработка меток и объектов. 

5. Работа с элементами дополненной реальности. 
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6. Перенос приложения в определенную операционную систему, при 

ошибках компиляции – поиск путей решения проблемы, а при отсутствии 

ошибок – установка приложения на устройстве учителя. 

7. Анализ и тестирование работы созданного приложения. 

Авторами были исследованы все темы школьного курса информатики для 

5 класса средней общеобразовательной школы, и определены темы, для 

которых будут создаваться AR-элементы [4,5,6]. 

Следующим этапом в работе была разработка меток для каждой темы.  

Проведя анализ имеющегося программного обеспечения для разработки 

приложений дополненной реальности, были выбраны Reality Composer и 

GoMeta. В ходе работы идет разработка AR-приложения для операционной 

системы IOS и операционной системы Android. Таким приложением можно 

пользоваться с помощью смартфонов на уроке и дома [7]. 

После того как были определены темы по информатике, необходимо было 

сделать брошюру для школьников с картинками из учебника, на которые 

впоследствии будет появляться дополненная реальность. 

Брошюра была сделана с помощью программы canva.com. 

Выбрав шаблон Образование и дизайн брошюры были сделаны восемь 

страниц брошюры для школьников с изображениями на каждую подтему 

школьного учебника по информатике [8]. На рисунке 1 показаны первые две 

страницы созданной брошюры. 

После того, как была создана брошюра, далее было разработано 

приложение под операционную систему Android в среде GoMeta. 

GoMeta состоит из двух продуктов под брендом Metaverse (соединение 

слов Meta и Universe - «Вселенная»): набора инструментов для создания AR-

контента Studio и мобильного приложения, которое можно скачать в 

PlayMarket. 
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Рисунок 1. Страницы брошюры в Canva для школьников  

 

Далее идет сборка сцены для первой главы и первого раздела по теме 

передачи информации. При считывании штрих-кода изображения в учебнике 

по информатике для 5 класса на странице 10 «Ертедегі ақпарат жеткізу 

тәсілдері», ученики будут видеть различные способы передачи информации. 

В ходе исследования была проанализирована роль технологии 

дополненной реальности в современном мире, в частности – в сфере 

образования, разработаны приложение с элементами дополненной реальности 

для обучения школьников информатике. 

Разработанное приложение с дополненной реальностью, которое 

расширяет и дополняет возможности школьного учебника за пятый класс по 

информатике, будет способствовать внедрению новейших инновационных 

технологий в образовательный процесс, способствовать повышению 

эффективности обучения информатике.  

Приложение с использованием элементов дополненной реальности для 

школьников разработано для смартфонов на платформе Android и IOS. Оно 

может использоваться учениками в процессе обучения информатике 

непосредственно на уроках в школе, при дистанционном обучении, онлайн 

обучении, а также при выполнении домашней работы. Для того, чтобы данный 

продукт мог использоваться не требуется дополнительного оборудования, 

ученики только должны иметь смартфоны или планшеты с интернетом.  

Изучены и применены  инструменты  для создания различных объектов  

технологии дополненной реальности, таких как  Reality Composer и MetaVerse, 

с помощью которых были разработаны 3D-модели, метки и  маркеры; 
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разработано приложение дополненной реальности и методический  сборник для 

проведения уроков информатики в пятом классе с использованием технологии 

дополненной реальности, разработана система учебных  задач с 

использованием  технологии дополненной реальности. 
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Нарықтық экономиканы қалыптастырудың және кәсіпорындар қызметінің 

экономикалық тиімділігін арттырудың қазіргі жағдайында қызметкерлерді 
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басқарудың кешенді процесі маңызды мәнге ие болып табылады. Оған 

ұйымның қызметкерлерге қажеттілігін бақылау, жалдау, таңдау, босату, 

дамыту, бағалау, қызметкерлерді аттестаттау сияқты компоненттер кіреді. 

Компаниялар қызметкерлерді таңдау процесіне ерекше назар аударады, өйткені 

оның тиімділігі, бәсекеге қабілеттілігі және тауарлар мен қызметтер 

нарығындағы кірістілігі ұйымның қызметкерлермен қаншалықты ұтымды 

жабдықталғандығына байланысты.  

Қазіргі әлем дамуының негізгі үрдістері жаһандану және цифрлық 

экономика болып табылады. Экономиканы цифрландыру қызметкерді таңдау 

процесін қоса алғанда, ұйым мен тұтастай қоғамның жұмыс істеуінің барлық 

аспектілеріне әсер етеді. Компания қызметкерлерді іздеу, іріктеу, таңдау және 

жалдау жүйесінсіз жасай алмайды, өйткені кәсіби және құзыретті команда құру 

компанияның басты міндеттерінің бірі болып табылады, оны сәтті шешу оның 

адами капиталын арттырады, бұл өз кезегінде бүгінде компанияның бәсекеге 

қабілеттілігінің негізгі факторы болып табылады. Бұл компанияның 

экономикалық нәтижесі мен тиімділігі ұйымда білікті және жұмыс істейтін 

қызметкерлердің қаншалықты жұмыс істейтініне байланысты. Осылайша, 

бүгінгі таңда қызметкерлерді таңдау мәселесі өзектілігін жоғалтқан жоқ және 

оның шешімі жалдаудың заманауи әдістерін дұрыс таңдау мен қолдану болып 

табылады[1]. 

Қызметкерлерді таңдау-бұл жұмыс орнының талаптарына сәйкестігін 

анықтау және бар үміткерлерден таңдау мақсатында қызметкердің 

психологиялық және кәсіби қасиеттерін зерттеу процесі. Сонымен қатар, 

қызметкердің біліктілігін, мамандығын, жеке қасиеттерін, қабілеттерін, сипаты 

мен мүдделерін ескере отырып жұмыс орнына неғұрлым қолайлы адамды 

таңдау.  

Қызметкерлерді таңдау процесінде ұйымдар кездесетін негізгі мәселелерді 

атайық: 

  іздеу мен таңдаудың дәстүрлі әдістері әрдайым тиімді бола бермейді; 

  қызметкерлерді жаппай іріктеудегі қиындықтар; 

  қызметкерлерді тиімсіз ішкі және сыртқы іріктеу; 

  басқа мәселелер (қанша менеджерлерді қосу керек, қанша уақыт бөлу 

керек, қандай бюджетті құру керек, деректердің көп мөлшерін қалай өңдеу 

керек, өңдеу процесінде түйіндемені жоғалтпау керек және т.б.)[3]. 

Осы мәселелерді шешу үшін бүкіл әлемде қызметкерлерді таңдауды 

автоматтандыру пайдаланылады. Қызметкерлерді таңдау процесін 

автоматтандыру қызметкерлердің еңбегіне кеткен уақытша шығындарды 

қысқартуға мүмкіндік береді, өйткені күнделікті қызметтер 

автоматтандырылады (түйіндемені жинау және өңдеу, үміткерлермен хат 

алмасу, оқиғаларды саралау және т.б.). 

Қызметкерлерді таңдау процесін автоматтандыру үшін бүгінгі күні 

ғаламдық желі, мобильді қосымшалар, бұлтты технологиялар мен қызметтер, 

жұмыс сайттары, әлеуметтік желілер, үміткерлерді бағалаудың онлайн 

құралдары, Big Data және т.б. сияқты құралдар қолданылады. "Ірі компаниялар 
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толық функционалды жүйелерді (HCM-human capital management) және 

қызметкерлерді іздеуге және жалдауға арналған мамандандырылған 

модульдерді (ATS – applicant tracking systems) сатып ала отырып, адами 

ресурстарды басқаруды автоматтандыру құралдарын дамытуға дайын. 

Болжамдар бойынша 2018 жылы рекрутинттік софттың жаһандық нарығы 2 

млрд-қа жеткен.» 

Жыл сайын қызметкерлерді басқару технологияларының әлемдік 

нарығының өсуі қарқын алуда. Grand View Research американдық компаниясы 

2025 жылға қарай $30 млрд-қа жетеді деп болжайды, өсудің негізгі себепкері 

Performance and Talent Management шешімдерінің дамуы болды. Жақын арада 

20 млн-нан астам жұмыс іздеуші бос жұмыс орындарын таңдау 

алгоритмдерінде өз рейтингін қалай көтеру туралы автоматтандырылған 

кеңестерді қарайтын болады деп күтілуде. HR-Tech әлемдік нарығында 

байқалатын тағы бір үрдіс-SaaS моделі бойынша шешімдер санының өсуі. 

Нарықта "Резюмакс", "Рекрутер", "1С: Зарплата и Управление персонала 

8", "Microsoft Dynamics CRM", "ИНЭК-Персонал"сияқты қызметкерлерді 

іріктеу бойынша өнімдер ұсынылған. 

Барлық ұсынылған өнімдер ақылы, олардың құны 30 000-нан 1000 000 

теңгеге дейін өзгереді. Сондай-ақ, бұл бағдарламалық өнімдер қызметкерлерді 

таңдау кезінде шешім қабылдауға қолдау көрсету қызметінен басқа, 

кәсіпорындарға жиі қажет емес көптеген қызметтерді орындайды. Жүйенің 

артық қызметтері пайдаланушыларды қиындатады және кіші жұмыс 

орындарына бағасы тиімсіз болып келеді[4]. Әдетте, автоматтандырылған 

қызметтерге қызметкерлерді басқаруға байланысты негізгі және көп уақытты 

қажет ететін бизнес-жобалар жатады: жұмысқа қабылдау, ауыстыру, жұмыстан 

шығару. 

Қызметкерді таңдауды автоматтандыру бағдарламаларын енгізу бізге не 

береді: 

  Барлық бизнес-қызметтер (кандидаттарды іріктеу, алғашқы сұхбаттарды 

өткізу, жұмыс іздеушілерді іріктеу, деректерді толтыру және талдау, 

қызметкерлерді оқыту) жүздеген есе жылдам жүзеге асырылады, бұл жұмыс 

орнын күнделікті және жиі қажетсіз жұмыстың үлкен көлемінен босатады.  

  Таңдалған үміткерлердің жұмыс сапасының артуы. Түйіндемені, 

алғашқы сұхбатты және басқа да жұмыс іздеушілер туралы ақпаратты өңдеуді 

автоматтандыру, сондай-ақ нақты анықталған біліктілік параметрлері бойынша 

автоматты таңдау жұмыс орнының талаптары мен тапсырыс берушінің 

талаптарына толық сәйкес келетін қызметкерлерді табуға мүмкіндік береді. 

  Қызметкерді басқару қызметтерін сату көлемі мен процестердің 

табыстылығы артып келеді. Барлық операциялардың орындалуын 

оңтайландыру және көптеген қызметкерлерді таңдау арқылы жалдау 

қызметтерін сатудан түскен кірісті едәуір арттыруға болады. 

  Маркетинг пен жылжыту шығындары азаяды. Автоматтандыру арқылы 

үміткерлердің қызметтерін едәуір арттыруға, жарнама шығындарын азайтуға 

болады. 
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Қызметкерлерді таңдауға арналған программалық жабдық келесі 

қызметтерді атқарады. 

Үміткерлерді іріктеу 

Программалық жабдық негізіндегі автоматтандыруды үміткерлерді іріктеу 

уақытын қысқарту үшін пайдалануға болады. Талаптарға сәйкес келмейтін 

жүздеген ұсыныстар түсуі мүмкін. Программалық жабдық түйіндемеден нақты 

кілт сөздерді іздей алады және үміткердің осы лауазымға ие болу үшін тиісті 

тәжірибесі мен дағдылары бар-жоғын анықтай алады. Жұмыстың соңында 

қызметкерлерді іздеу менеджері ең маңызды алдын-ала таңдалған 

қызметкерлердің түйіндемелерін көре алады. Сонымен қатар, программалық 

жабдық үміткерге түйіндемесін қабылдамау немесе кездесуді тағайындау 

арқылы жеке жауаптар жібере алады. Сондай-ақ, ол үміткерлерді олардың 

кәсібилігі мен түйіндеменің өзектілігі негізінде бағалай алады. 

Жұмысқа қабылдау алдындағы бағалау 

Егер компания үміткерлерге тест тапсырмасын ұсынса, программалық 

жабдық нәтижелерді бағалап, үміткерлерді бағалай алады. Мұны 

шығармашылық жұмысқа қарағанда кодтау тапсырмаларымен жасау оңайырақ. 

Тіпті топ мүшелері көрмей тұрып, программалық жабдық алдын-ал жұмысты 

бағалау үшін негізгі критерийлерді енгізе алады. Сондай-ақ, автоматтандыру 

жүйелері әр үміткердің жеке кабинетінде рейтингтер мен мәліметтерді сақтай 

отырып, алдын-ала бағалау бойынша толық мәліметті ұсынады. 

Қызметкерлерді басқару бөліміне нақты үміткер туралы жаңартылған ақпарат 

қажет болған кезде, ол бір рет басу арқылы қолжетімді түрде қарай алады. 

Кездесуді жоспарлау 

Программалық жабдық қызметкерді басқару бөлімінің жұмыс кестесін 

қарай алады, қоңыраулардың уақытша терезелерін таба алады және оларды 

жоспарлай алады. Қызметкерді басқару бөлімінің менеджері тек жоспарланған 

күнді растауы керек және платформа автоматты түрде үміткерге жеке 

хабарлама жібереді. Егер үміткер басқа күнді ұсынса, платформа бұл 

деректерді жазып, тездетіп менеджерге хабарлайды. 

Бағалауды енгізу 

Программалық жабдық үміткерлерді бағалаудың негізгі талаптарын ұсына 

алады және алдын-ала іріктеу кезінде үміткерлерді бағалай алады. Осылайша, 

менеджер үміткерлердің кәсіби деңгейі туралы түсінікке ие және білікті емес 

мамандармен байланыс орнатуға уақыт жұмсамайды. 

Мәліметтердің дерекқорда сақталуы 

Программалық жабдық автоматтандырылған деректер қорында 

профильдері мен байланыстарын сақтай отырып, алдын ала іріктелген барлық 

үміткерлер туралы деректерді жинайды. Жаңа ашылым болған кезде, сіз ашық 

іздеуді қайта бастаудың орнына осы үміткерлермен байланыса аласыз[3]. 

Программалық жабдық бұл қызметті соңғы қызметкерлерді талдау және 

компания қызметкерлерді жалдайтын рөлдерді анықтау арқылы жасайды. 

Содан кейін ол негізгі талаптар мен дағдыларды жинайды – әдетте алдын-ала 

кілт сөздер негізінде компания қабылдаған үміткерлерді талдайды. 
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Осы қызметтерді орындайтын программалық жабдықты web-сайт немесе 

қосымша арқылы іске асыруға болады.  

Web-сайттарда интерфейс элементтері HTML файлдарында, ал 

қосымшаның логикасы JavaScript кодында сипатталады [2]. Қызметкерлерді 

таңдау барысында көптеген түйіндемелер алып, солармен жұмыс жасайтын 

болғандықтан, web-сайтты мәліметтер қорымен байланыстырамыз. Әрине, 

мәліметтер базасын web-сайтпен біріктіру ақпараттың сенімді қорғалуын және 

әр түрлі пайдаланушы топтарының құқықтарының бөлінуін қамтамасыз етеді. 

Қызметкерлерді іріктеу жүйесімен интеграциясыз, тіпті көптеген үміткерлер 

әкелетін қуатты web-сайт орташа қайтарымға ие болады. Oracle, MS SQL 

Server, My SQL секілді мәліметтер қорын пайдаланып жұмыс істеуге болады. 

Facebook және Google арқылы сайтқа тез кіру мүмкіндігі де қарастырылады.  

Мобильді қосымшалар өтініш берушілердің пайдалануы үшін өте 

ыңғайлы, оларды жұмыс іздеушілерді тартудың қосымша көзі ретінде 

қарастыруға болады, ал орналастырылған жарнама ақша табудың қосымша көзі 

бола алады. Әдетте, олар пайдаланушыларға арналған жадынама ретінде 

жасалады, онда ақпарат сұхбаттан өту, түйіндеме жазу және басқалар туралы 

кеңестерді көрсетуге арналған. 

Қызметкерді таңдау үшін арналған программалық жабдықты барлық 

жұмыс іздеуші адамдар мен қызметкер іздеуші жұмыс орындары пайдалана 

алады. Қызметкерді таңдау үшін арналған мобильді қосымшаның 

функционалдық мүмкіндіктері мынадай болады: 

1. Жұмыс іздеуші тіркеледі; 

2. Өзінің мәліметтерін енгізеді; 

3. Енгізілген мәліметтер, түйіндемелер мәліметтер қорында сақталады; 

4. Кадр менеджері келген түйіндемелерді қарайды; 

5. Жұмыс іздеуші жұмыс орнының талаптарына сәйкес келсе, кадр 

менеджері хабарлама жібереді. 

Қызметкерді таңдауға арналған мобильді қосымша IOS, Android мобильді 

платформаларында пайдалануға арналған. Мобильді қосымша мәліметтер қоры 

және программалық компоненттер деген екі бөліктен тұрады. Нұсқау бойынша, 

Android мобильді платформасында SQLite дерекқорын пайдаланылады, себебі 

бұл өте танымал, жеңіл және жылдам реляциялық дерекқор болып табылады 

[5]. Мобильді қосымша келесідей программалық компоненттерден тұрады: 

  Activity- бұл Android қосымшаларын ұсыну схемасы, пайдаланушы 

көретін экран. Қосымшада бірнеше activity болады және программалық жабдық 

жұмыс істеп тұрған кезде олардың арасында ауыса алады. 

  View- қосымшаның интерфейсін көрсететін класстар болып табылады. 

View схемасы  «android.view.ViewGroups» арқылы басқарылады. 

  Content Provider- дерекқордан деректерді ұсынады. 

Осы сипатталған алгоритмдер арқылы қызметкерді таңдауға арналған 

мобильді қосымша құрылады. Кез-келген процестің тиімділігі адамның еңбек 

әлеуеті қаншалықты дамыған және іске асырылатындығына байланысты. 

Қызметкерді басқару процесінің тиімділігін арттыру үшін заманауи ақпараттық 
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технологияларды, атап айтқанда қызметкерді таңдау, ұжымдағы тұлғааралық 

қатынастарды талдау және қызметкерлердің мәліметтер қорын жүргізу 

мәселелерін шешуде қызметкерлер бөлімінің басшылары мен мамандары 

қолдана алатын программалық жабдықты қолдану ұсынылды. Мобильді 

қосымша қызметкерлердің кәсіби біліктілік деңгейін, олардың жеке тұлғалық 

қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді.   
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Мобильді қосымшаларды әзірлеу - ұялы телефондар мен жеке сандық 

көмекшілер сияқты портативті құрылғыларға арналған қолданбалы 

бағдарламалық жасақтаманы құру процесі. Мобильді қосымшаларды пайдалану 

арқылы пайдаланушыға оның барлық қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

мүмкіндік беретін түрлі функциялар беріледі. Қолданбалар пайдаланушылар 

үшін интерактивті болуы керек. Қолданбаларды Google Play Store және iOS App 

Store сияқты әртүрлі платформалардан жүктеуге болады. Ақысыз және ақылы 

қосымшалар бар. Кейбір қосымшаларды премиум мүшелікке жазылмас бұрын 

белгілі бір уақыт аралығында ақысыз пайдалануға болады. Ақылы 

қосымшалардың 20-30% - ы тарату провайдеріне (мысалы, iTunes), қалғаны 

қосымшаны әзірлеушіге түседі [1]. 
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Қосымшаларды әзірлеу кезінде мобильді құрылғылардың шектеулері мен 

ерекшеліктерін ескеру қажет. Мысалы, мобильді құрылғыларда өңдеу қуаты аз, 

батареямен жұмыс істейді, бірақ орналасқан жерді анықтау сияқты көптеген 

мүмкіндіктер бар. Экран өлшемдерінің кең ауқымы және жабдықтың 

техникалық сипаттамалары да қарастыруды қажет етеді. Қосымшаларды 

әзірлеу үшін Android Studio немесе Eclipse сияқты мамандандырылған 

интеграцияланған даму орталары қажет. Бағдарлама алдымен эмуляторлар деп 

аталатын құрылғылар арқылы тексеріледі, олар нақты аппараттық құралдарды 

бағдарламалық модельдеу болып табылады, содан кейін тестілеу жүргізіледі. 

Мобильді пайдаланушы интерфейсінің дизайны (UI) қосымшаларды әзірлеудің 

тағы бір маңызды бөлігі болып табылады. Пайдаланушы интерфейсі 

контекстерді, экранды және пайдаланушының енгізу-шығару қозғалғыштығын 

қарастыруды қамтиды. Пайдаланушы бағдарламаны енгізу арқылы басқарады, 

содан кейін күтілетін нәтижелер шығыс арқылы көрсетіледі. Экранның 

шектеулі өлшемі сияқты мобильді пайдаланушы интерфейсінің шектеулері бар. 

Мобильді пайдаланушы интерфейсі front-end ретінде қарастырылады және олар 

корпоративтік жүйелерге кіруді қолдайды. Ішкі құралдар деректерді 

бағыттауды, қауіпсіздікті және авторизацияны қамтиды және Mobile Backend as 

a service(MBaaS) сияқты аралық бағдарламалық жасақтама компоненттерімен 

қамтамасыз етіледі. 

Мобильді қосымшаны әзірлеушілер жаңа қосымшамен жұмыс жасау 

кезінде бірқатар проблемаларға тап болады: 

Қосымшаның көрінуі. Әзірленген қосымшалар санының өсуіне 

байланысты мобильді қосымшалар нарығындағы бәсекелестіктің 

пропорционалды өсуі және көрінетін қосымшаларды құруға үнемі басымдық 

байқалуы.  

App Store(ASO) оңтайландыру - бұл перспективті қосымшаны әлемге 

шығарудың шешуші қадамы. Іздеу жүйесін оңтайландыру сияқты, ол 

пайдаланушыны өнімге бағыттау үшін кілт сөздер мен сөз тіркестерін 

қолдануды да қамтиды. Негізгі мақсат - Google сияқты іздеу жүйелері арқылы 

терминді іздеу кезінде өнімді көрсету. Сіз бәсекелес қосымшаларды іздеген 

терминмен қарай аласыз, содан кейін іздеу кезінде пайда болатын элементтерді 

рейтинг тәртібімен қарау мүмкіндігі. Яғни, белгішелер мен түстер маңызды 

аспект болып табылады. Кез - келген пайдаланушының назарын аударатын 

бірінші нәрсе - қолданылатын белгіше. Пайдаланушыны қолданбаны нұқып, 

оны зерттеуге итермелеу үшін көріністі байытуға және оны тартымды ету. 

Экранның өзгергіштігі. Пайдаланушыларда экранның өлшемдері әр түрлі 

болатын әртүрлі аппараттық құралдар бар. Тек соңғы платформаға арнап 

жобалау дұрыс емес. Сондықтан мүмкіндігінше көп түрлі құрылғыларда жұмыс 

істейтін қосымшаны құру қажет. Мәселен, Windows, Android және iOS. 

Олардың әрқайсысында өзіндік дизайн үлгілері және пайдаланушы интерфейсі 

бар. 

Мысалы, BlackBerry телефонында BlackBerry Curve сияқты физикалық 

QWERTY пернетақтасы бар кішкентай экран болуы мүмкін немесе Blackberry 
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Storm сияқты үлкен сенсорлық экран мен Виртуалды пернетақта болуы мүмкін. 

Storm сенсорлы экранмен әрекеттесу үшін үлкен түймелерді қажет етеді, ал 

қисық навигациялық элементтер үшін кішірек элементтерді қажет етеді, сол 

себепті олар кішірек экранға сәйкес келеді [2]. 

Жауапты дизайнның болуы өте маңызды. Бұл үлкен икемділік береді, 

сондықтан оны әртүрлі форматтағы және экран өлшемдеріне реттеуге болады 

және техникалық мәселелерін шешу үшін тестілеудің жан-жақты кезеңін өткізу 

қажет. Қосымшаның бета нұсқасын шығару да осы мәселені шешуге 

көмектеседі. 

Батареяның өнімділігі мен қызмет ету мерзімі. Қолдану өнімділігі мен 

батареяны тұтыну дизайн мен өзара әрекеттесуден кейін де маңызды фактор 

болып табылады. Негізгі міндет - қателері жоқ және батареяның ең аз мөлшерін 

қолданатын қосымшаны жасау. Бұл өте маңызды, өйткені мобильді 

құрылғыларда өңдеу мөлшері мен қуат шектеулі, өйткені олар батареялардан 

алынған қуатпен жұмыс істейді. Егер сіздің қосымшаңыз тым көп қуат тұтынса, 

пайдаланушының қосымшаны пайдаланудан бас тартып, батареяны үнемдеу 

үшін ұқсас қосымшаны қолдануға тырысуы мүмкін. Өнімділік жобалау 

кезеңінің соңғы бөлігінде қарастырылады. Әртүрлі пайдаланушы 

қосымшалардың жұмысын басқаша қабылдайды. Егер суреттер көп болса, онда 

кэшті толтыруы мүмкін және бұл өнімділікті бұзады. 

Өнімділік әртүрлі есептеу қуаты бар мыңдаған түрлі құрылғылармен 

күрделене түседі. Мақсатты құрылғыда бағдарламаны сәтті іске қосу-бұл үлкен 

жетістік. Пайдаланушыны қолданбаға тарту қиын міндет, және қосымшаның 

кез-келген кідірісі мен баяулауы пайдаланушыларды тартудағы басты 

апаттардың бірі болып табылады. Адамдардың өнімділік мәселелеріне 

байланысты қосымшаларды алып тастауының себебі шамамен 52% құрайды 

және 58% - ға жететін UI дизайнынан кейін екінші орын алады деп саналады [3-

4]. 

Көбінесе мобильді құрылғыда қол жетімді емес, жиналған мәліметтер 

санына назар аударылады. Бұл  пайдаланушыға емес деректерге бағытталған 

қосымшаны құруға әкеледі. 

Әрі қарай, қосымшаның функцияларын анықтау керек. Ол неғұрлым көп 

мүмкіндіктер мен артықшылықтар берсе, оны жиі пайдалану мүмкіндігі 

соғұрлым жоғары болады. Пайдаланушы қызықтыру үшін мобильді қосымша 

жасамаңыз.  

Қажет кейбір негізгі функциялардың бірі:  

- Сенсорлық қолдау. Мобильді қосымша интуитивті болуы керек және 

пайдаланушының ең аз назарын талап етуі. 

- Офлайн режимде жұмыс істеу. Ұялы байланыстың басты ерекшелігі - 

сымсыз деректер қызметтері барлық жерде бола бермейді. Бағдарлама белгілі 

бір функцияларды офлайн режимде де ұсына алуы керек. 

- Өзгермелі дизайн. Маңызды ерекшелігі-экранның өлшемдеріне сәйкес 

орналасуды динамикалық түрде реттеу мүмкіндігі. 
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- Жаңартулар. Бағдарлама қателерді түзету және бағдарламаға қосымша 

мүмкіндіктер қосу үшін жаңартуларды ұсынуы керек. Қарқынды дамып келе 

жатқан әлемде күн сайын соңғы мәселелер мен қажеттіліктер пайда болады 

және сіздің қосымшаңыз оларды қанағаттандыру үшін пайдаланушының 

қажеттіліктеріне сәйкес келуі. 

- Бір дереккөз. Әр түрлі платформаларға және әртүрлі экран өлшемдеріне 

бағытталған біртұтас даму ортасы. 

Қосымша дизайны. Дизайн - бұл қосымшаның сәттілігінің негізгі 

факторы. Бұл қосымшаның ыңғайлылығына пропорционалды. Пайдаланушы 

интерфейсінің дизайны пайдаланушының назарын аударуы керек. Сондай-ақ, 

Сенсорлық құрылғыларға арналған көп сенсорлық қимылдарды қосып, 

платформалық дизайн стандарттарын қосуға болады. Бұл Пайдаланушының 

ойында лезде әсер етеді. Бағдарламаның көрінісі - бұл қосымшаны жүктеп 

алып, сынап көрмей тұрып, адамдар қарайтын бірінші аспект. Шығармашылық 

дизайн - бұл пайдаланушы интерфейсі (UI) және пайдаланушы 

тәжірибесінің(UX) қосындысы. Бағдарламаны тартымды ету - бұл ашық 

түстерді, текстураларды, 3D эффектілерін және басқа да көптеген опцияларды 

қосу. 

UX / UI -да болуы керек: 

- Тек мобильді құрылғыларға арналған нақты функция - өнімнің 

пайдаланушының мобильді қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес 

келетініне көз жеткізу. Сонымен қатар, соңғы тәжірибе функциямен сәйкес 

келуі керек. 

- Мақсатты аудитория үшін дизайнның негізгі функциялары, мәселен, егер 

бұл сатып алушылар болса, онда тауарларды көрсету және төлем сияқты 

модульдер мұқият орындалуы керек. 

- Медианы пайдалану және басқару - сурет, аудио және видео сияқты 

медианың болуы дизайнды байытады. Сондай-ақ, пайдаланушының медианы 

басқаратындығына және көп жадты алмайтындығына көз жеткізу. 

- UX / UI - да болмауы керек: 

- Мобильді UX үшін веб-UX шатасуы - Веб беттің UX мүмкіндіктерін 

қарапайым масштабтау мобильді платформаға арналған қосымшаны жасаумен 

бірдей емес. Себебі олар әртүрлі платформаларда және әртүрлі аудиторияларда 

жұмыс істейді. 

- Өз идеяларыңызды ақтау үшін қосымшаны жасаудан аулақ болу - 

идеяларыңызды ақтау үшін жай ғана қосымшаны құра алмайсыз. Кері 

байланыс, өсу және өзгеріс даму цикліндегі маңызды факторлар болып 

табылады. 

- Тиісті аналитикалық құралдарды біріктіру. Қосымшаны қанша адам 

қолданатынын, олардың қосымша ішінде қалай тап болғаны, және оларды не 

нәрсе кейін қайтаратынын бақылып, талдау жасай алатын аналитикалық 

құрылғы болуы керек. Мобильді аналитика сізге жүктеулер санын, қолданба 

әкелген ақша сомасы және тіпті бағдарлама туралы ең соңғы пікірлерді 

есептеуге көмектеседі.  
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Мобильді қосымшалар үшін кейбір негізгі көрсеткіштер: 

- Іске қосу - бұл сіздің бағдарламаңызбен жұмыс істеудің бастапқы 

тәжірибесіне қатысты. 

- Сатып алу - бұл пайдаланушылар келген арналарға қатысты. 

- Сақтау - бұл бағдарламаны жүктегеннен кейін қайта ашатын 

пайдаланушылар саны. 

- Анықтама - бұл қосымшаның тәжірибесін достарымен, отбасымен және 

таныстарымен бөлісетін және оларды жүктеуге шақыратын пайдаланушыларға 

қатысты. 

- Табыс - бұл қосымшадан алынған ақшаға қатысты [5]. 

Мобильді қосымшалар ұсынатын әртүрлі функционалдылық біздің 

күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Қателіктері жоқ, 

қолданушыға ыңғайлы сәтті қосымшаны құру өте маңызды. Әзірлеуші 

туындаған мәселелерді ескеріп, дұрыс қадамдарды орындау арқылы оларды 

жеңуге тырысуы керек. Сонымен қатар, әзірлеушінің ашық ойы болуы және 

мобильді қосымшалар саласындағы заманауи технологиялар, талаптар мен 

оқиғалар туралы жақсы хабардар болуы өте маңызды. Сәтті жобаны құру үшін 

барлық ұсыныстарды тиісті түрде қарау керек және қолданушылардың 

қасірет/құлдырау салдарынан жоғалу қаупін болдырмау. Жаңа және 

инновациялық қосымшаларды әзірлеу айтарлықтай кіріс алуға мүмкіндік 

береді.  
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Мәліметтер қоры – бұл ақпаратты сақтауға арналған ұйымдастырылған 

құрылым. Мәліметтер қорын басқару жүйесінің тұжырымдамасы мәліметтер 

қорының тұжырымдамасымен тығыз байланысты. Бұл жаңа мәліметтер 

қорының құрылымын құруға, оны мазмұнмен толтыруға, мазмұнды 

редакциялауға және ақпаратты визуалдауға арналған бағдарламалық жасақтама 

жиынтығы. Мәліметтер қорсы дегеніміз – өңделген ақпаратты 

орталықтандырылған сақтау және жинақтау функцияларын жүзеге асыратын 

ақпараттық жүйенің түрі. Мәліметтер қорының негізгі компоненттері 

мәліметтер қоры және мәліметтер қорын басқару жүйелері болып табылады [1]. 

«Студенттер жетістіктері» мәліметтер қоры жобасының негізгі формасы 

Embarcadero RAD Studio программалау ортасында бейнеленді. 

Мақсаты: «Студенттер жетістіктері» мәліметтер қорын құру 

Жобаның негізгі мәзірдегі бөлімдері: 

1. Студенттер, студенттердің жетістіктері және хоббилары туралы 

жалпы ақпарат 

2. «Студенттер» мәліметтер қорымен жұмыс (мәліметтер қорын 

енгізу, өзгерту, жою) 

3. Автор туралы ақпарат 

4. «Студенттер» мәліметтер қорының қосымша мүмкіндіктері 

(мәліметтер қорын іздеу, сұрыптау, есеп беру) 

5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі  

6. Жобадан шығу 

Ең алдымен экранда   жобаның басты бөлімі  шығады (Cурет 1).  Келесі 

қадамда жобаның негізгі мәзірі шығады (Cурет 2). 

 

 
 

Сурет – 1. Жобаның  басты бөлімі 

 
 

Сурет – 2. Жобаның негізгі мәзірі 
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Сіз негізгі мәзір арқылы жобаның қалаған бөліміне кіре аласыз. Жобаның 

мәліметтер қоры бөлімінде сізге студенттер, студенттердің жетістіктері және 

қызығушылықтары туралы жалпы ақпарат берілген (3, 3.1, 3.2 суреттерде 

бейнеленген). 

 

 
 

Сурет – 3. Студенттер кестесі 

 

 
 

Сурет – 3.1. Студенттердің 

жетістіктері кестесі 

 

 
 

Сурет – 3.2. Студенттің хоббиі кестесі 

 

 

Жобаның екінші, яғни «Студенттер» мәліметтер қорымен жұмыс 

бөлімінде жобаның әкімшісі мәліметтер қорына енгізу, өзгерту, жою сияқты 

өзгерістерді енгізе алады. Жобаның осы бөліміне кіру үшін сіз әкімші екеніңізді 

растауыңыз керек (ол үшін пайдаланушы атын мен құпия сөзді енгізуіңіз 

қажет) (4 – суретте бейнеленген). 
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Сурет – 4. Әкімші режимінде кіру 

 

Пайдаланушы атын мен құпия сөзді еңгізгеннен кейін сіз мәліметтер 

қорына өзгерістерді еңгізе аласыз (5 – суретте бейнеленген). 

 

 
 

Сурет – 5. «Студенттер» мәліметтер қорымен жұмыс бөлімі 

 

Жобаның үшінші бөлімінде автор туралы ақпарат берілген (6 – суретте 

бейнеленген). 

 

 
 

Сурет – 6. Автор туралы ақпарат 

 

Жобаның төртінші бөлімінде «Студенттер» мәліметтер қорының 

қосымша мүмкіндіктері көрсетілген. Сіз бұл бөлімде мәліметтер қорына іздеу, 

сұрыптау, есеп беру жұмыстарын жүргізе аласыз (7,8,9 – суреттерде 

бейнеленген). 
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Сурет – 7. Іздеу функциясы 

 

 
 

Сурет – 8. Сұрыптау функциясы 

 

 
 

Сурет – 9. Есеп беру функциясы 

Іздеу бөлімде сіз студенттің аты – жөні және тобы бойынша іздеу 

жұмыстарын жүргізе аласыз. 

Жобаның сұрыптау бөлімінде сіз студенттің кодын және аты – жөнін 

кему немесе өсу реті бойынша сұрыптай аласыз. 

Есеп беру бөлімінде сіз «Студенттер» мәліметтер қорынның есебін алдын 

– ала көре аласыз. Сонымен қатар, сіз есепті PDF және RTF форматында жүктей 

және басып шығара аласыз. Бұл бөлімнің ерекшелігі – іздеу функциясы арқылы 

сізге қажет студентті таңдап, ол туралы ақпаратты жүктеуге/басып шығаруға 

болады. 

Жобаның соңғы бөлімі жоба барысында пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

болып табылады (10 – суретте бейнеленген). 
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Сурет – 16. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

Қорытындылай келе, мәліметтер қорының негізгі қолданушылары 

экономикалық жұмыстың әр түрлі салаларының мамандары болып табылады. 

Олардың құрамы біртекті емес, олардың біліктілігі, кәсібилік дәрежесі, басқару 

жүйесіндегі деңгейі әр түрлі: бас бухгалтер, бухгалтер, іс жүргізуші, несие 

бөлімінің бастығы және т.б. Олардың ақпараттық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру – бұл машиналық ақпараттық қолдауды ұйымдастырудағы 

көптеген мәселелердің шешімі [1]. 

Студенттерге мәліметтер қорын жобалау негіздерін үйренуге, 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға үлкен пайдасын тигізетініне 

сенімдімін. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Бидайбеков Е.Ы., Елубаев К., Шекербекова Ш.Т. / Базы данных и 

информационные системы. Учебное пособие. Алматы, 2010. –212 стр. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ 

ҚҰРАЛЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Махамбетова Н.Р. 

 Makhambetova.nazerke@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында  «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – оқудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық 

жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» - деп атап көрсеткендей, қазіргі 

кезеңде әрбір білім берушінің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі 

– оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық, 

ақпараттық технологияны меңгерту болатын [1]. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы білім беру жүйесінің кұрылымдарында 

көптеген ауқымды өзгерістер болып жатыр. Солардың бірі ретінде қазіргі 

кезеңдегі технологиялық жетістіктерге бағытталған қашықтан білім беру 

жүйесін атап айтуға болады. Білім беру саласында қашықтықтан білім беру 

жүйесі маңызды рөл атқарады. Білімалушылардың білім беру қабырғаларында 

оқу бағдарламалары негізінде білім игерулеріне тиімді жағдай жасау – әлем 

бойынша қашықтықтан білім беру жүйесін дамытудың басты мақсаттарының 

mailto:Makhambetova.nazerke@mail.ru
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бірі болып табылады. Осындай жағдай туғызған жағдайда білімалушылар бір 

елден басқа елге орын ауыстырулары шектеліп, білім берудегі ақпараттарымен 

өзара тәжірибе алмасуы жағдайында болашағы зор жаңа нәтижелерге жетуге 

мүмкіндіктер туады. 

Оқытудың жүйелі біртұтас ақпараттық ресурстарды құру арқылы 

білімалушылардың білім деңгейлерін көтеру – қашықтықтан білім берудің 

білім саласындағы негізгі мақсаты болып табылады. 

Қашықтан білім беру жүйесі белгілі бір білім орталығында шектеліп 

қалмай, жоғары оқу орындары мен мектеп, гимназия, колледж сияқты білім 

орындарын да қамтиды. Бұл білім беру жүйесінде компьютерлік 

технологияларды ұтымды пайдалана отырып, білім игерту заңдылықтарын 

ұйымдастыруы қажет. Сондықтан жоғарыда аталған білім беру орталықтары 

бір-бірімен аймақтық желі мен жергілікті желіні пайдалана отырып, оқыту 

үдерісінде өздерінің шығармашылық жұмыстарымен, әдістемелерімен тәжірибе 

алмасып отыруы керек. 

Қашықтан білім беру дегеніміз – білім алушыларға білім, біліқ, 

дағдыларды игерту процесі және бұл оқыту үдерісі білім беруші мен білім 

алушының территориялық алшақтығына қарамастан жаңа ақпараттық 

технологиялардың және телекоммуникациялық технологиялардың көмегімен 

жүзеге асырылып отырады. 

Қашықтан білім беру ұғымы кең мағынасында – білімалушылар мен 

білімберушілердің бір-бірінен территориялық алшақтатылған оқу жүйесі. Тар 

мағынасында қашықтан білім беру – білімалушы мен білімберуші арасындағы 

және білімалушылардың өзара ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін және жаңа 

инновациялық технологияларды пайдаланатын белгілі бір пәнді немесе 

тақырыптарды меңгеру үшін ұйымдастырылатын оқу формасы. 

Қашықтан білім беру технологиясының кейс технология және желілік 

технология деген түрлерін атап көрсетуге болады. 

Қашықтықтан білім берудің мынадай артықшылықтарын атап айтуға 

болады: 

          -білімді кез келген уақытта және кез келген жерде меңгеруге болады; 

          - кәсіби жұмыс жасаумен қатар білім игеруге мүмкіндік бар;  

- білім беру үдерісінде ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды пайдалана отырып, білімалушылар мен білімберушілердің 

арасындағы белсенді сұхбатты ұйымдастыруға, оқу ақпаратымен 

алмасуға   мүмкіндікдіктің болуы; 

- білімалушының  орналасқан мекеніне, денсаулығына  және әлеуметтік  

жағдайына  қарамастан  бірдей  дәрежеде  білім  игеруге мүмкіндігі бар [2]. 

Қазіргі кезеңде білім беруде ақпараттық технологияларды, электрондық 

оқу құралдарын қашықтықтан оқытудағы жергілікті желі арқылы енгізуге 

үлкен мән берілуі қажет, олай болмаса көптеген әлеуметтік және экономикалық 

салалардың дамуы мүмкін емес. 

Электронды оқулық пен электронды оқу құралының ерекшеліктерін 

қарастырайық. Электронды оқулық деп - үлгілік оқу бағдарламасы негізінде 
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жасалынатын және білім алушының өз бетімен немесе білім берушінің 

көмегімен жүзеге асырылатын онлайн режимде белгілі бір оқудың курсын 

немесе бөлімін меңгеруін, тапсырмаларды орындау мен өзінің оқудағы 

жетістіктерін бағалауына жағдай жасалған әдістемелік оқу кешені. 

Электронды оқу құралы деп – белгілі бір оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру 

үшін қолданылатын оқу құралы, яғни әдістемелік құралдардан, дидактикалық 

материалдардан, сөздіктерден тұратын оқу басылымының немесе қосымша 

әдебиеттің бір түрі болып табылады. 

Қолданыс аясында жүрген оқыту құралдарының ақпарат беру 

мүмкіндіқтері бойынша бір-бірінен айтарлықтай айырмашылықтары бар. 

Оларды төмендегідей топтастыруға болады: 

o Баспасөз әдісімен жасалған - оқулықтар, анықтамалар, есептер мен 

жаттығулар жинағы, нұсқаулар, плакаттар, карточкалар, оқыту программалары. 

o Экранды құралдар – диапоизтивтер, дияфильмдер, транспоранттар 

кинофильмдер, бейнежазбалар, телехабарлар. 

o Дыбысты құралдар – грамжазбалар радиохабарлар, лентадағы 

жазбалар. 

o Көлемді құралдар – нақты обьектілер модельдер, макеттар, муляждар 

және тенажерлар. 

Оқыту құралының негізгі қолданылу мақсаты – білім алушылардың сабақ 

барысындағы іс-әрекеттерін ұйымдастыру, себебі сабақ процесінде ғана оның 

дұрыс ұйымдастырылуына байланысты керекті білімділікті, шеберлікті, 

дағдыны қалыптастыруға болады.  Білім берушінің әрбір оқыту құралының 

дидактикалық мүмкіндіктерін білуіне байланысты оқу процесінің маңызы да 

арта түседі. 

Білім беруші білім алушылардың әрекетін ұйымдастыра отырып, жаңа 

сабақты меңгеруді, өзіндік жұмысты, кері байланысты ұйымдастыруды жүзеге 

асырады. Бұл процестерді ұйымдастыруда білім берушіге оқыту құралдары 

көмекші оқу құралына айналады. 

Сабақты түсіндіру барысында білім алушылардың танымдық іс-

әрекеттерін бақылап отыру оңай емес, дегенмен оны әртүрлі тапсырмалардың 

көмегімен шешуге болады. Білімберуші білімалушылардың іс-әрекетін олардың 

тапсырманы орындау барысында бақылап отырады. Жіберілген қателіктер тез 

арада түзетіледі, ал білімберуші  болса өз жұмысына да білімалушылар іс-

әрекетіне де түзету еңгізе алады. Бұл жағдайда да оқыту құралының маңызы 

зор. 

Білім алушылардың жаңа сабақты меңгерту барысында танымдық іс-

әрекеттерін бақылауда ұстап отыру қиынға соғуы мүмкін, оны әртүрлі 

тапсырма беру арқылы шешуге болады.  

Кейінгі кезде теориялық сабақтарда білімалушылардың өз бетінше 

жұмысын ұйымдастыруды нығайту мәселесіне  мән беріле бастады. 

Білім алушылардың өз бетінше жұмыс жасауы жекелей немесе топ түрінде 

жүргізілуі мүмкін, сондықтан да сабақ барысында  оқыту 

құралдарының  маңызы да артпақ.  Бұл жағдайда  білім алушылар өздерінің оқу 
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барысындағы іс-әрекетін бақылап, қателік жіберсе түзету енгізе алады.  Әр 

білім алушының қабілетіне байланысты берілетін тапсырмалардың 

да  мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланған жөн.  Осыған орай білім алушылардың 

өздік жұмыстарын ұйымдастыруда да оқыту құралдарының көмегі тиімді 

болады.  Мысалы, карточкалар, тесттер, оқулықтар, есептер мен жаттығулар 

жинағы, оқыту программалары. 

Оқыту құралдарын қолдану кезіндегі негізгі мақсаты білім алушылардың 

танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады.  Оларды сол себепті 

де осы мақсатқа жету негізінде,  келесідей  үш топқа бөлуге болады: 

 Сабақ түсіндіру кезінде ақпараттармен бөлісу; 

 Білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру; 

 Сабақ кезеңдерін бақылау және басқару; 

Оқу-іс-әрекетіндегі  пайдалану формасына қарасты оқыту құралдарын 

келесідей топтарға  бөлуге болады: 

 Білім алушылардың фронтальды жұмыстарын ұйымдастыру; 

 Білім алушылардың топтық жұмыстарын ұйымдастыру; 

 Білім алушылардың жекелей жұмыстарын ұйымдастыру; 

Мұндай топтастырулар тек шартты түрде ұйымдастырылатынын айта 

кеткеніміз дұрыс, себебі кейбір оқыту құралдары оқу-іс-әрекетінің әр түрлі 

формасында пайдаланылуы мүмкін. 

Кейбір оқу құралдарына бақылауға арналған құралдары да енгізіледі, 

себебі бақылаудың оқытудағы маңызы зор. Отандық білім беру жүйесінде ұзақ 

уақыттан бері бақылау ауызша түрде жүргізіліп келді. Ал қазіргі кезде 

тестілеудің әртүрлі әдіс-тәсілдері қолданылады. Жаңа ақпараттық 

технологияларды пайдалану оқудың тиімділігін арттырып, білім алушылардың 

өз бетінше дайындалуына таптырмас құрал болып табылады. 

Біздің тәжірибеміз көрсеткендей жоғары оқу орындарында пеадгогикалық 

мамандыққа дайындау пәндерінің негізгісі болатын математиканы оқыту 

әдістемесі бойынша дайындалған электронды оқу құралын пайдалану білім 

алушылардың сабаққа деген қызығушылығының артатындығын көрсетті. 

Сондай-ақ оқытушыларға да өздеріне керекті әдістемелік, дидактикалық 

көмекші құралдарды пайдалануларына мүмкіндік алады.  Заманның талабына 

сәйкес болашақ маманға сапалы біліммен қамтамасыз етуде электронды оқу 

құралдарын сабақта пайдалану – білім берудің жаңа технологиясы ендірудің 

тиімді жолы болып саналады. 

Қашықтықтан оқыту жүйесінде электронды оқу құралын қолдана отырып 

білім алушылар төмендегідей жұмыстарды жасауға  мүмкіншілік алды: 

  өтілетін материалды дұрыс әрі оңай түрде меңгеруге;  

 білім алушының өз бетінше дайындалуына  және жұмыстың барлық 

деңгейлерінде өзін тексере алуға; 

  тапсырманы тиянақты түрде орындап, оқытушыға файл түрінде 

тапсыруға; 

  түсінуге қиын тақырыптарды шексіз қайталауға;  
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  оқу құралын сабақта қолданып, білімалушының өз деңгейі бойынша 

тапсырмаларды таңдауға;  

 бiлiм деңгейiн жоғарылатуға; 

  ауызекi тiлде сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға; 

  өз бетiнше iздену қабiлетiн қалыптастыруға; 

  ойлау қабілетін дамытуға;  

 кәсіби тiлдi үйренуге ынтасы мен қызығушылығының артуына; 

  сабақта өзiн еркiн ұстай алуына және өз мүмкiндіктерін кеңiнен 

пайдалануына;  

 өзінің жұмысына талдау жасай алуға.  

Компьютерлік және телекоммуникациялық желі негізіндегі қашықтықтан 

оқытудың болашағы зор. Қашықтықтан оқыту жоғары сапалы материалдарды 

таратуға және оқу тәжірибесіне педагогикалық инновацияларды енгізуге 

қолайлы жағдайлар туғызады.[3] 

Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері пайдаланылған электронды 

оқу құралын қолдану арқылы оқытушылар мен білім алушылар өз бетінше 

жұмыс істей алады. Әсіресе электронды оқу құралын пайдалану білім 

алушылардың білімге деген ынтасын жоғарылатып, өз бетінше тақырыпты 

игеруіне және зертханалық жұмыстарға алдын ала дайындалуына зор мүмкіндік 

туғызады.  
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Медиева Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Қазіргі кезде адамдардың алған білім көлемі бір адам игере алатын 

білімнен әлдеқайда көп. Осыған байланысты қажетті ақпаратты дербес алуға 

мүмкіндік беретін әдістер өте маңызды. Осы әдістердің бірі - аналогия, өйткені 

ол бұрыннан бар білім мен тәжірибеге сүйене отырып, жаңа білім алуға 

мүмкіндік береді. Аналогия бойынша қорытындылармен, тұжырымдамалармен, 

теоремалармен және оның дәлелдерімен жұмыс жүзеге асырылады.  

https://www.uniface.kz/
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 Аналогия бойынша ой қорытындысы дегеніміз - аз зерттелген пән туралы 

білімді оған кейбір маңызды белгілерге сәйкес ұқсас кей пәндер арқылы алу [1].  

 Аналогия бойынша ой қорытындысын жасау ықтималдық сипатқа ие, ал 

ықтималдық білім, болжам жаңа білімнің негізі. Аналогия, философтар мен 

психологтар атап өткендей, болжамдар мен гипотезаларға алып келеді,  идеялар 

мен болжамдарды тұжырымдауға мүмкіндік береді [2]. 

 Планиметрия ұғымдары мен пайымдауларын стереометрияға ойша 

ауыстырудың мысалы ретінде жазықтықтағы фигуралардың қасиеттері мен 

қатынастарын үш өлшемді кеңістікке ауыстыру мүмкіндігін айта аламыз. 

Мысалы, тіктөртбұрыш тікбұрышты параллелепипедке ұқсас, өйткені 

тіктөртбұрыштың қабырғалары арасындағы байланыс параллелепипед беттері 

арасындағы қатынасқа ұқсас. Тіктөртбұрыш үшін келесі қатынастар 

орындалады: тіктөртбұрыштың қарама-қарсы  қабырғалары тең және өзара 

параллель, әрі қалғандарына перпендикуляр. Тікбұрышты параллелепипед үшін 

де - тікбұрышты параллелепипедтің әр беті өзара параллель және бір-біріне тең, 

ал қалғанына перпендикуляр орналасқан. «Тіктөртбұрыш» және «тікбұрышты 

параллелепипед» ұғымдарының мазмұны  тіктөртбұрыштың ауданы мен 

тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табудың формулалары 

арасында,сондай-ақ, олардың қасиеттерін талдау аналогияның бар екендігін 

көрсетеді. Біріншіден, бұл S = ab және V = abс формулаларының ұқсастығы, 

екіншіден, бұл фигуралардың элементтерінің өлшемдерінің әртүрлі өлшем 

бірліктері үшін осы формулалардың құрылымы мен логикасының ұқсастығы. 

 Р.Ю. Костюченко мектеп оқушыларына объектілердің табиғатын 

салыстыру кезінде де ұқсастықты жүзеге асырудың мүмкіндігін анықтайтын 

ұқсастықтарды іздеуді үйрету керек деп атап өтті. 

 Мысалы, үшбұрыш және тетраэдр сияқты екі геометриялық фигуралардың 

табиғаты бірдей. Үшбұрыш - жазық фигура, тетраэдр - кеңістік. Осы 

объектілердің ұқсастығы туралы алғашқы болжам тетраэдрдің беттері 

үшбұрыш болатындығы болуы мүмкін. Мұны ұқсастық  деп қабылдап, біз осы 

ұқсастық аналогия бойынша пайымдаудың көзі бола алмайды деген 

қорытындыға келдік.Үшбұрыш пен тетраэдрді тереңірек зерттеу тағы бір 

қасиетті анықтайды: үшбұрыш пен тетраэдр - жаңашылдыққа әкелетін аналогия 

көзі болып табылатын шектелген нүктелер жиынтығы. Бірінші фигура 

кеңістіктегі түзулердің минималды санынан құралса, екіншісі - кеңістіктегі ең 

аз жазықтықтардан құралған фигура. Бірақ осы нүктелердің барлық қасиеттері 

бірдей болатындығы бұдан шықпайды. Қалыптасқан «ұқсастық» бізге 

үшбұрыштың кейбір басқа қасиеттері тетраэдрдің қасиеттеріне «аударылған» 

деп болжауға құқық береді. 

 Енді белгіленген ұқсастықтан «үшбұрышта бұрыштардың 

биссектрисалары бір нүктеде қиылысады және бұл нүкте іштей сызылған 

шеңбердің центрі болады» деген тұжырымға сүйене отырып, біз «тетраэдрдің 

екіжақты бұрыштарының биссектриса жазықтықтары бір нүктеде қиылысады 

және бұл нүкте  іштей салынған  шардың центрі »және т.б. секілді жаңа 
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қасиеттері тұжырымдалды. Аналогия бойынша бұл қасиеттер дәлелдеуді қажет 

етеді, өйткені аналогия бойынша тұжырымдар жалған болып шығуы да мүмкін.  

 Аналогия техникасын сипаттайтын және оны құрайтын әрекеттерді бөліп 

көрсетуге мүмкіндік беретін бірнеше тапсырмаларды қарастырайық.  

Мысал ретінде біз екі дәлелдеу қажет есептің тұжырымдамасын ұсынамыз: 

1) үшбұрыштың медианалары бір нүктеде қиылысатынын және олардың 

қиылысу нүктесінде төбесінен бастап 2: 1 қатынасында  бөлетінін дәлелдеңіз; 

2) тетраэдрдің медианалары бір нүктеде қиылысады және олардың қиылысу 

нүктесінде төбесінен бастап  3: 1 қатынасында бөлінеді. 

 Жоғарыда келтірілген 1 және 2 есептердің дәлелдері үшбұрыш пен 

тетраэдр арасындағы ұқсастыққа негізделген. Осындай тапсырмаларды 

орындау барысында жиыннан белгілі бір объектіні таңдау процесі; 

пайымдаудың дәйекті жүзеге асырылуын анықтайтын қатынастарға баса назар 

аудару оқушының нәтижені күту механизмін іске қосады, бұл оның оқу 

мотивациясын кейінгі актуализациялау мен дамытудың эталонын белгілейді 

[3]. 

 Методисттер планиметриялық фигуралар мен стереометриялық 

фигураларды және оларға сәйкес теоремалар арасында ұқсастық жасауға кеңес 

береді. Сонымен «Математика мектепте» журналына шыққан 

«Стереометриядағы Пифагор теоремасының аналогы» және «Біз кеңістіктегі 

Пифагор теоремасын зерттейміз» мақалаларында тікбұрышты үшбұрыш пен 

үшбұрышты пирамида арасында ұқсастық келтірілген. Өздеріңіз білетіндей, 

мектеп геометриясында тік бұрышты үшбұрыштың көптеген теоремалары мен 

формулалары қарастырылады, олардың негізін Пифагор теоремасы құрайды. 

Жоғарыдағы мақалалардың авторлары, егер  үшбұрыш катеттерінің 

ұзындығының орнына пирамиданың тік бұрышты үш беттінің аудандарын 

алсақ, ал гипотенузаның ұзындығының орнына қалған төрт бетінің аудандарын 

алсақ, Пифагор теоремасы тікбұрышты пирамида үшін де дұрыс болады деп 

санайды. Біз жоғарыда келтірілген мақалалардан   бірнеше теоремалар мен 

формулаларды ұсынамыз. 

Формула 1. Кеңістікте кез келген АВС  үшбұрышы берілген.  АВ 

қабырғасы арқылы өтетін β жазықтығына АВС үшбұрышы орогональ 

проекцияланған.  (ABC; β) = φ болсын. (1-сурет).   

                                                 
                                                           1-сурет 
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Сонда SАОВ = SАВС ∙cosφ екенін дәлелдеу оңай болады. Бұл формула 

екіжақты бұрыштың тригонометриялық функцияларын жазық бұрыштың 

тригонометриялық функцияларына дейін төмендетпей анықтауға мүмкіндік 

береді. Бұл формула тік бұрышты үшбұрыш пирамидаға ұқсас деген ойға 

жетелейді. 

Формула 2. Егер тік бұрышты АВС үшбұрышының гипотенузына оны  х 

және у кесінділеріне бөлетін CD = h биіктігі  жүргізілген. Онда  h
2
 = xy. Тік 

бұрышты пирамидада биіктіктің аналогы COH (CH ⊥ AB) үшбұрышы болады. 

Келесі белгілеулерді енгізейік (2-сурет): S∆COH = h;  S∆CAH = x;  S∆CBH = y. Сонда 

h
2
 = 

 

 
OH

2
 ∙ OC

2
. 

                                                   
                                                                 2-сурет 

OH
2
 орнына AH және BH көбейтіндісін, ал OC

2 
орнына sin2 φ ∙ CH2 

алмастыруларын жасасақ, содан кейін   h
2
 = 

 

 
AH ∙ CH ∙ 

 

 
HB ∙ CH ∙ sin2 φ 

алынады. Нәтижесінде өрнек келесі түрге ие болады: 

                                                         h
 2
 = x ∙ y ∙ sin2 φ. 

Формула 3. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы оның катеттерінің 

көбейтіндісінің жартысына тең, яғни 𝑆 = 
 

 
𝑎𝑏. Аналогия әдісі арқылы 

тікбұрышты пирамиданың көлемі, оның катеттерінің аудандарының 

көбейтіндісі түрінде беріледі. 

                            𝑉 = 
 

 
∙
  

 
  = 

 

 
𝑎𝑏  = 

 

 
√𝑎 𝑏   = 

 √ 

 
√

  

 
 
  

 
 
  

 
, 

                                           𝑉 = 
√ 

 
√               . 

Мысалы, Пифагор теоремасының аналогы стереометриядағы тікбұрышты 

параллелепипедтің екелесі қатынасы: 

                                                          d
2
 = a

2 
+ b

2 
+ c

2
,  

мұндағы d - параллелепипедтің диагоналы, ал a, b, c - үш өлшем мәндері. 

Геометрия сабағында аналогияны қолдану геометрияның  логикалық 

құрылымына өте қатты ықпал етеді: көптеген геометриялық ұғымдар басқа 

ұғымдар арқылы анықталады және кейбір геометриялық объектілердің 

шектеулі түрленуі басқа геометриялық объектілердің қалыптасуына әкеледі. 

Сонымен қатар, аналогия бойынша жасалған тұжырымдар әрқашан дәлелдеуді 

қажет етеді. 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» [1] деп Елбасымыз білім 

беру процесіне компьютерлік технологияларды енгізудің аса қажет екенін 

айқындап берді. «Қазақстан Республикасының Білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» [2] да 

оқыту процесінде АКТ пайдаланудың қажеттілігі жазылған болатын. Білім 

беруді ақпараттандыру жағдайында геометрияны оқытуда компьютерлік 

технологияларды пайдалану олардың жедел дамуына және білім беру саласына 

енуіне байланысты ғана емес, сонымен қатар пәннің жеке ерекшеліктеріне 

байланысты өзекті болып табылады. 

Геометрия пәні оқушылар үшін ең қиын деген пәндер қатарына кіреді. 

Соның ішінде, тәжірибелі мұғалімдердің айтуынша, көптеген оқушылар 

стереометриялық тапсырмаларды орындау барысында қиындықтарға кездеседі. 

Стереометрия курсы мектепте 10-11 сыныптарда жүреді. Жоғары сыныптарда 

математиканы жүргізетін мұғалімдер стереометрияны оқыту барысында 

алғашқы сабақтардан бастап туындайтын қиындықтар туралы айтады. 

Стереометрия аксиомаларымен танысқан кезде оқушылардың кеңістіктегі 

денелерді визуалды қабылдауы өте нашар дамығандығы байқалады.  

Оның үстіне кеңістіктегі фигураларды қағаз бетінде сызба түрінде 

бейнелеу көптеген заңдылықтардың бұрмалануына әкеледі. Мысалы, айқас 

түзулер қиылысатын немесе параллель түзу ретінде, тік бұрыш доғал немесе 

сүйір бұрыш сияқты, тең кесінділер әртүрлі ұзындықтағы кесінділер сияқты 

көрінуі мүмкін және т.б. сол сияқты жағдайлар жие кездеседі. Осындай 
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жағдайларда оқушы дененің кеңістіктегі көрінісін өз ойында құрастыруы 

қиындап, нәтижесінде пәнге деген қызығушылығы кемиді. 

Геометриядағы осындай жағдайларды ескермеу және жоймаудың 

нәтижесінде оқушылардың ҰБТ-де математика пәніндегі стереометриялық 

тапсырмалардан және халықаралық TIMSS, PIZA зерттеулеріндегі «кеңістік 

және пішіндер», «геометриялық фигуралар мен өлшеулер» бөлімдері бойынша 

төмен нәтиже көрсетіп отырғанына себеп болып отыр. 

Осындай мәселерді шешу үшін компьютерлік графика мен геометрияны 

сабақтастыру қажеттігі туды. Қазіргі уақытта геометриялық денелерді 

кеңістікте көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі компьютерлік бағдарламалар саны 

жағынан жетерлік. Бағдарламалық қамтамасыз етудің ішінде ақылы ресурстар 

да, Интернет желісінде еркін таратылатын ресурстар да бар. Бұл бағдарламалық 

жасақтамалар оқушыға геометриялық объектілерді кеңістіктегі шынайы және 

нақты пішінін демонстрациялық экран арқылы көруге мүмкіндік береді. Бұл 

оқушының кеңістікті қабылдауына үлкен септігін тигізеді.  

10-11 сыныптағы геометрия пәнінен Қайдасов Ж., Гусев В., Қағазбаева 

Ә.К. [3], [4], және Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә., Жұмабаев Р.Н. [5], [6], 

Смирнов В., Тұяқов Е.А. [7], [8], Солтан Г., Солтан А., Жумадилова А. [9], [10], 

авторларының оқулықтары пайдаланылады. Қайдасов Ж., Гусев В., Қағазбаева 

Ә. [3], [4],  және Шыныбеков Ә.Н., Шыныбеков Д.Ә., Жұмабаев Р.Н. [5], [6] 

авторларының оқулықтарында геометриялық денелердің сызбалары жақсы 

берілген. Геометрия оқулығы бойынша 10 сыныпта стереометрия 3 бөлімнен 

(Стреометрия аксиомалары. Кеңістіктегі параллельдік; Кеңістіктегі 

перпендикулярлық; Кеңістіктегі тік бұрышты координаталар жүйесі және 

векторлар), 11 сыныпта стереометрия 4 бөлімнен (Көпжақтар; Кеңістікте түзу 

мен жазықтық теңдеулерінің қолданылуы; Айналу денелері; Денелердің 

көлемдері) тұрады. Осы бөлімдерді оқыту барысында пайдалануға болатын 

компьютерлік бағдарламалар бар.  

2002 жылы австриялық математик Маркус Хохенвартер ойлап тапқан 

«Geogebra» бағдарламасы өзінің қарапайым және түсінікті интерфейсімен 

ерекшеленеді. «Geogebra» бағдарламасы мұғалімге көптеген мүмкіндіктер 

береді. Ол ең алдымен мектептегі геометрияны оқытуға арналған. Бағдарлама 

арқылы нүктелерден, векторлардан, кесінділерден, түзулерден барлық мүмкін 

болатын конструкцияларды жасауға, паралель және перпендикуляр түзулер 

салуға, үшбұрышқа биссектриса, перпендикуляр, медиана жүргізуге, 

координалар жүйесіне қатысты есептерді шығаруға, көпжақтарды және 

олардың қимасын тұрғызуға болады. Жоғарыда айтылған барлық бөлімдер 

бойынша қолдануға болатын құралдармен(интерфейс) қамтылған. 



111 

 

«Айналу денелері», «Денелердің 

көлемдері» бөлімдері бойынша 

кеңістіктегі фигуралардың қималарын 

құруға арналған тапсырмалар жиі 

кездеседі. Мысалға, Смирнов В. Тұяқов 

Е.А. «Геометрия» [8]  оқулығында бұл 

мәселеге жеткілікті көңіл бөлінбеген, 

оқулықтағы қиық денелердің сызбалары қанағаттырарлық емес, ол оқулыққа 

қосымша ресустарды қоса пайдалану қажет болады, себебі қималарды құру 

оқушылардың кеңістікті елестетуін дамытуға мүмкіндік береді. Мұнда 

«SecBuilder 1.0» қималарды құру бағдарламасын атап өтуге болады. 

Стандартты үш өлшемді объектілердің бірін таңдай отырып, оны қозғауға, 

айналдыруға, жақындатуға, қималарды салуға және алып тастауға мүмкіндік 

бар. Нәтижелерді геометриялық тапсырмаларға иллюстрация ретінде қолдануға 

болады. 

Стреометрия курсы 11 сыныпта «Көпжақтар» тақырыбымен басталады. 

Көпжақтарды оқыту барсында мұғалім алдында кеңістіктегі денені жазықтыққа 

көшіру проблемасы туындайды. Көпжақтылардың сызбаларын жиі салуға тура 

келеді. Егер кеңістіктегі фигуралардың визуалды көрінісін елестету және оны 

жазықтықта қалай бейнелеуге болатынын, оның қандай бөліктерден тұратынын 

түсіну қиындық туғызса, онда «Poly32» бағдарламасы көмектеседі. Оның 

құрамында көп жақтылардың үлкен базасы бар, олардың әрқайсысын 11 

тәсілмен визуализациялауға болады. 

Кең таралған ақылы бағдарламалардың ішінде «Математический 

конструктор» [11] жасақтамасын ерекше атап өтуге болады, бұл бағдарлама  

жазықтықта жатқан денені кеңістікке шығаруға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз 

оқулықта берілген мысалдарды кеңістікте 

көрсету үшін қолдануға қолайлы екенін 

білдіреді. Бағдарламалық жасақтама 

математика пәні бойынша интерактивті 

модельдер жасауға арналған, оларды 

құрастыруға, тәжірибе жасауға, 

тапсырмаларды шешуге болады. 

Ресейдің білім беру мектептерінде 

кеңінен таратылған «Мектеп. 

Математика. 5-11 сыныптар. Практикум» 

электрондық басылымы геометрия, 

алгебра, ықтималдық теориясы 

курстарына арналған зертханалық 

жұмыстар кешенін қамтиды, олар білім 

алушының шығармашылық жұмысқа 

бағытталған практикалық жаттығулармен көбірек айналысуы үшін жасалған. 

Кешеннің құрамына танымал «Живая Геометрия 3.1» динамикалық моделдеу 

жүйесі кіреді, ол құрастыру, моделдеу, математикалық эксперимент жасауға 
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мүмкіндік береді.[12] Бұл бағдарлама американдық Key Curriculum Press 

фирмасы әзірлеген геометрия бойынша танымал бағдарламаның (Geometer's 

SketchPad) орыс тіліндегі нұсқасы болып табылады. 

Бүгінгі күні колледж бен жоғарғы оқу орындарында, жобалау 

ұйымдарында кеңінен қолданылатын Ресейлік «Аскон» компаниясының 

КОМПАС-3D [13] графикалық редакторы типтік және де стандартты емес 

конструкторлық элементтері бар денелердің үш өлшемдік модельдерін 

құрастыруға арналған. Түсінікті және қарапайым құралдарының арқасында бұл 

бағдарламаны мектепте қолдануға болады. Бағдарлама кеңістіктегі дененің 

үлгілерін жеңіл құруға мүмкіндік береді. Бұл редактордағы жұмыс нәтижесі 

анимацияланған ролик немесе растрлық кескін ретінде ұсынылады. 

Барлық бағдарламаның артықшылығы мен кемшіліктерін зерттелді. 

Зерттеу барысында «Geogebra», «Математический конструктор», «Живая 

Геометрия 3.1» бағдарламасын мұғалім тақта ретінде қолдану арқылы уақыт 

үнемдейтіні анықталды. Яғни, тақтаға бор мен сызғыштың көмегімен сызу 

қажет геометриялық денелерді бағдарламаға бірден сызып, интерактивті тақта 

арқылы көрсетуге болады. Бұл, әрине, тақтаға сызғаннан әлдеқайда дәлдірек 

және нақтырақ. «КОМПАС-3D» бағдарламасы дәл осындай мүмкіндіктер бере 

алады және де бұл бағдарламалармен салыстырғанда оқушың кәсіби 

құзыреттілігін арттырады. Дайын көпжақтардың 3D бейнесі бар «Poly32» 

бағдарламасы «Көпжақтар» тақырыбын өту барысында мұғалімге 

геометриялық модель ретінде қызмет етіп, мұғалімнің уақытын үнемдейді және 

оқушылардың денелерді визуалды көруін дамытады. «SecBuilder 1.0» 

бағдарламасы да көпжақтарға қима жүргізуде дәл осындай мүмкіндіктер береді.  

Тәжірибеміз көрсеткендей, сабақты ұйымдастыру барысында 

бағдарламалық құралдарды қолдану барысында мынадай нәтижеге қол 

жеткізуге болады: 

- геометрия пәні бойынша оқушының қызығушылығын арттыру; 

- қолданбалы тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың 

компьютерде жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын меңгеруі; 

- оқушының өз білім деңгейін өзі бақылауы және өз қателіктерін өзі 

түзетуі; 

- логикалық ойлауды, есте сақтауды, зейінді және мұқият бақылауды 

дамыту. 

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануға 

болатын педагогикалық процестің сатылары: 

- білім алушыларға оқу материалын ұсыну кезінде; 

- оқу материалын меңгеру кезінде; 

- игерілген білімді (дағдыларды, іскерліктерді) қайталау және бекіту 

кезінде; 

- оқыту нәтижелерін аралық, қорытынды бақылау және өзін-өзі бақылау 

кезінде; 

- әр оқушымен жеке жұмыс жасау кезінде. 
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Оқыту процесін тиімді және қызықты өткізуге мүмкіндік беретін 

ақпараттық және коммуникациялық технологиялар шет елдерде дамып, 

пайдаланылып жатыр. Елімізде компьютерді пайдаланбаудың бір себебі 

отандық  компьютерлік бағдарламалардың жоқтығы мен тиісті 

ақпараттандырмаудың кесірінен болып отыр. «Мұғалім көп әдісті білуге 

тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс  нәрсе есебінде қолдануы керек»,- 

деп ұлттық педагогикаға өз еңбегін сіңірген, ағартушы ғалым Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай мұғалім заманға сай дамып, өз оқыту процесіне 

көмекші бола алатын тиімді әдістерді білуі үшін үнемі ізденіс үстінде болуы 

тиіс. 
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Современные компании гиганты и крупные организации ведут свою 

деятельность во многих точках мира одновременно. Каждая операция этих 

компаний генерирует большой объем информации.  Например, страховые 

компании могут иметь данные из тысяч местных и внешних филиалов, крупные 

розничные сети  из сотен или тысяч магазинов и так далее. Корпоративному 

лицу, принимающему решения, требуется доступ к информации из всех таких 

источников и успех бизнеса зависит от эффективного хранения и обработки  

большого объема информации организации.  

Системы хранения данных стали одним из основных технологических 

подходов к созданию новых, более компактных, более дешевых и более 

прибыльных корпоративных организаций. 

Первоначальная концепция хранилища данных была разработана IBM как 

«хранилище информации»  и представлена как решение для доступа к данным, 

хранящимся в нереляционных системах. Хранилище информации было 

предложено для того, чтобы позволить организациям использовать свой архив 

данных, чтобы помочь им получить преимущество в бизнесе. Концепция 

хранилища данных успешно представлена Биллом Инмоном, который заслужил 

титул «отца хранилища данных».  

Хранилище данных   это интегрированное хранилище, в котором 

хранится информация, которая может исходить из нескольких, возможно 

разнородных операционных или устаревших источников данных. Содержимое 

хранилища данных может быть репликацией части данных из источника или 

результатами предварительно обработанных запросов или и тем, и другим. 

Такой способ хранения данных предоставляет мощные инструменты бизнес-

организациям для принятия бизнес-решений. Хранилище данных в сочетании с 

mailto:ввв@mai.ru
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Онлайн аналитической обработкой (OLAP) позволяет лицам, принимающим 

бизнес-решения, творчески подходить к решению бизнес-задач, анализировать 

и понимать их. Система хранилища данных используется для решения бизнес-

задач, поскольку она преобразует оперативные данные в стратегическую 

информацию для принятия решений.  

Даже если существует огромное количество вариантов реализации систем 

поддержки принятия решений (СППР), можно выделить только два основных 

типа хранилищ данных: витрины данных (data marts) и корпоративные 

хранилища данных (corporate data warehouses). Эти два типа имеют свои 

преимущества и недостатки. 

Хранилище данных включает в себе большое количество компонентов, 

включая следующие: 

 Источники оперативных данных. 

 Инструменты проектирования и разработки. 

 Инструменты для извлечения и преобразования данных. 

 Система управления базами данных. 

 Инструменты доступа к данным и их анализа. 

 Инструменты системного администрирования. 

Обычно на практике хранилища данных разрабатываются таким образом  

с использованием широкого спектра инструментов различных производителей, 

а также бывают случаи когда включается специализированное 

программирование для конкретных задач. 

Компания Microsoft осознала, что существует острая необходимость в 

наборе интегрирующих технологий, которые облегчили бы совместную работу 

продуктов разных производителей. Это понимание привело к созданию 

платформы Microsoft Data Warehousing Framework. 

Проектирование, являющееся частью процесса построения хранилища 

данных, часто начинается с построения бизнес-модели в терминах измерений, 

которая, исходя из информационных потребностей пользователей, описывает 

основные метрики и измерения выбранной предметной области. По сравнению 

с систем онлайн-обработки транзакций (OLTP), где информация построена в 

наиболее нормализованном виде, данные в хранилище значительно 

денормализованы с целью ускорить запросы к реляционной СУБД, хранящей 

ее. Разрабатывая технологии, лежащие в основе платформы Microsoft Data 

Warehousing Framework, и внося значительные улучшения в новые версии 

Microsoft SQL Server, компания Microsoft продолжает работать над снижением 

сложности, увеличением интеграции и снижением затрат на хранение данных. 

Проблемы, связанные с разработкой и управлением хранилищем данных, 

заключаются в следующем: 

 Недооценка ресурсов загрузки данных. Иногда программисты 

недооценивают время, необходимое для извлечения, очистки и загрузки 

данных в хранилище. Это может занять значительную часть общего времени 

разработки, хотя существуют некоторые инструменты, которые используются 

для сокращения времени и усилий, затрачиваемых на этот процесс. 
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 Скрытые проблемы с исходными системами. Проблемы, связанные с 

исходными системами, питающими хранилище данных, могут быть выявлены 

после многих лет отсутствия обнаружения. Например, при вводе сведений о 

новом объекте недвижимости некоторые поля могут содержать пустые 

значения, что может привести к тому, что сотрудники будут вводить неполные 

данные об объекте недвижимости, даже если они доступны и применимы. 

 Необходимые данные не захвачены. В некоторых случаях требуемые 

данные не захватываются исходными системами, что может быть очень важно 

для целей хранилища данных. Например, дата регистрации объекта 

недвижимости может не использоваться в исходной системе, но это может 

быть очень важной целью анализа. 

 Повышенные требования конечных пользователей. После 

удовлетворения некоторых запросов конечных пользователей запросы на 

поддержку со стороны персонала могут скорее увеличиться, чем 

уменьшиться. Это связано с растущей осведомленностью пользователей о 

возможностях и ценности хранилища данных. Еще одна причина повышения 

требований заключается в том, что, как только хранилище данных 

подключается к сети, часто происходит увеличение числа пользователей и 

запросов вместе с запросами ответов на все более сложные запросы. 

 Гомогенизация данных. Концепция хранилища данных имеет дело со 

сходством форматов данных между различными источниками данных. Таким 

образом, это приводит к потере некоторой важной ценности данных. 

 Высокий спрос на ресурсы. Хранилище данных требует больших объемов 

данных. 

 Владение данными. Хранилища данных могут изменить отношение 

конечных пользователей к владению данными. Конфиденциальные данные, 

принадлежащие одному подразделению, должны быть загружены в хранилище 

данных для целей принятия решений. Но это приводит к нежеланию этого 

отдела, делиться данными с другими. 

 Высокое техническое обслуживание. Хранилища данных  это высокие 

системы технического обслуживания. Любая реорганизация бизнес-процессов 

и исходных систем может повлиять на хранилище данных и привести к 

высоким затратам на техническое обслуживание. 

 Долгосрочные проекты. Строительство склада может занять до трех лет, 

поэтому некоторые организации неохотно проводят исследования в 

хранилище данных. Некоторые только исторические данные конкретного 

отдела захватываются в хранилище данных результирующие витрины 

данных. Витрины данных поддерживают только требования конкретного 

отдела и ограничивают функциональность только этим отделом или областью. 

 Сложность интеграции. Наиболее важной областью для управления 

хранилищем данных являются возможности интеграции. Организация должна 

потратить значительное количество времени на определение того, насколько 

хорошо различные инструменты хранения данных могут быть интегрированы 

в общее решение, которое необходимо. Это может быть очень сложной 
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задачей, так как существует целый ряд инструментов для каждой операции 

хранилища данных. 

  Проблемы исследований, обсуждавшиеся до сих пор, непосредственно 

связаны с проблемой более быстрой интеграции данных. Существуют и другие 

проблемы, которые являются результатом концепции хранилища данных. Здесь 

упомянуты несколько таких проблем, которые в настоящее время активно 

решаются. Одна из таких проблем возникает из-за меняющихся требований 

пользователей. По мере изменения требований пользователя динамически 

изменяются и определения представления в хранилище данных. Нужно 

разработать методы адаптации взгляда, которые не требуют полного пересчета 

материализованного взгляда при каждом изменении.  

В работе методы адаптации представления для хранилища данных, 

которые пересчитывают только части представления (если таковые имеются) 

которые не могут быть выведены из существующих материализованных 

представлений. Однако существует необходимость в разработке 

адаптационных алгоритмов для агрегированных запросов. Одна из проблем, 

которая практически не исследовалась   это фрагментация многомерной базы 

данных. Фрагментация играет важную роль в проектировании распределенной 

системы баз данных, она позволяет определить соответствующие единицы 

распределения, которые повышают производительность запросов, позволяя 

одновременное и параллельное выполнение запросов. Также важно требование 

параллельной обработки операций OLAP для достижения быстрого времени 

отклика. Это может быть достигнуто путем фрагментации многомерной базы 

данных на несколько фрагментов. Мы выделяем два типа возможной 

фрагментации: slice  и dice, который выбирает подмножества данных, 

«разрезая» многомерное представление гиперкуба больших данных на  

субкубики.  

Еще одна интересная проблема - проблема истечения срока действия 

данных на складе. Данные, материализованные в хранилище, могут не 

понадобиться после определенной точки. Нам нужно разработать эффективные 

схемы, которые определяют точку истечения срока действия данных и делают 

эффективную сборку мусора, удаляя ненужные кортежи. 

Перечисляя проблемы, с которыми сталкиваются при работе и разработке 

хранилищ данных  можно выделить главные:  

 время и нехватка информации в основном препятствует созданию 

качественного хранилища данных; 

 построение хранилища данных требует немалых  исследований для его 

интеграции; 

 быстрое развитие технологий, увеличение числа пользователей, 

появление новых критериев  в предметной области приводят к 

возникновению проблем. 
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Қазіргі таңда оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру және тиімді 

әрі сапалы білім берудің алғашқы маңызды шарттарының  қатарына кіреді. Оқу 

процесі жаңа оқыту әдістері мен технологияларға толып келеді. Осы 

өзгерістердің қарсаңында оқытушылардың  заманауи жаңа құралдарды үйренуі 

мен қолдануы оқу процесін цифрландырудың міндетті шешімдерінің қатарына 

қосуға болады. Заманауи  тәсілдердің қатарына – ойынға негізделген оқыту 

жатады. Ойынға негізделген оқытудың негізгі тұжырымдамасы белгілі бір 

әрекеттерді қайталау, қателіктер жасау және мақсатқа жету арқылы оқыту 

болып табылады [1]. Ойынға негізделген оқыту ойын ойнаудан туындайды 

және сыни ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларына ықпал етеді [2]. Бүгін 

ойынға оқыту компоненттері ендірілген және программалауға үйретуге 

бағытталған бірнеше платформалар бар. Олардың қатарына Codeacademy, 

Code.org, Code Monkey, Code Combat және т.б. жатады. Екі жүз елуге таяу  

платформаларды салыстыра келе, ішінен 12 платформа іріктеліп, Фронтера 

университет ғалымдары Code Combat балаларға арналған үздік 

платформалардың қатарына кіретінін өз еңбектерінде көрсетеді [3]. Code 

Combat платформасы тегін қолдану мүмкіндігімен, тапсырмалардың жеңіл 

және әрі түрлі болып келуімен, көптеген тілдердің бірінде қолдану мүмкіндігі 

және қажетті программалау тілдерін үйретуге бағытталғандығымен 

ерекшеленеді [Кесте 1].  
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Кесте 1. Платформалар салыстыру нәтижесі[3]. 

Code.org және Code Combat платформалары компьютерлік 

программалауды оқытудың визуалды тәсілін қолданады. Code.org бұл әлемдік 

программалауды оқытуға бағытталған ең үлкен әрі алғаш компаниялардың  

бірі. Зерттеу нәтижесі бойынша, оқушылардың Code.org платформасы арқылы 

оқу нәтижесінде оқуға дейін оқушылардың төрттен үш бөлігі не үшін 

программалау оқу қажетін білмесе, платформа арқылы оқу нәтижесінде тең 

жартысынан астамы оқу қажеттігін растап және қызығушылықтарының 

артқандығын дәлелдеді [4]. Жалпы мәліметтер көрсетуі бойынша, 

оқытушылардың 95% пайыздан астамы программалауға үйрететін алғашқы әрі 

міндетті құрал ретінде санайды [5].  

Code Combat және Code.org платформалары программалауға үйрету 

негізінде ағылшын тілінде құрылған. Code Combat платформасында Code.org 

платформасына қарағанда бірнеше тілге өзгерту менюі бар. Сонымен қатар, 

Code Combat сайтының тапсырмаларының түрлілігінде және ағылшын тілдік 

қорын қоса дамытуға өте ыңғайлы қылып жасалынған. Қос платформаларда 

оқушылармен жұмыс жасау класстар құру және оқушыларды классқа тіркеу 

арқылы жүреді. Code combat платформаға қосылғанда оқушы, ата-ана және 

мұғалім ретінде тіркелу мүмкіндігін береді, Code.org кез келген аккаунт оқушы 

да мұғалім де бола алады [Сурет 1].  
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Сурет 1. Code.org және Code Combat платформасына қосылу 

Мұғалім аккаунты арқылы класс құрылып оқушылармен код немесе 

сілтеме арқылы бөліседі. Сонымен қатар  Code.org платформасы өзінің 

оқытушы мен оқушы панелі функцияларының көптігінен ерекшеленеді. Бұл 

функциялар оқушының тапсырма орындау барысын толық мониторинг жасауға 

мүмкіндік береді. Кез келген деңгей бойынша орналасқан шаршыны басу 

арқылы сол деңгейде оқушының қалай жұмыс жасағанын бақылауға болады 

[Сурет 2].  

 

Сурет 2. Code Combat және Code.org платформаларында класс құру 



121 

 

Кемшілігіне тоқталсақ, ең бастысы бұл сайтты қолдану көп ресурсты 

қажет етеді. Сондықтан, сайт ұзақ ашылып, оқу барысына кедергі келтіріп, кей 

оқушылардың жұмыстары тікелей классқа келмей қалатын жағдайлары болады. 

Code Combat платформасының ең басты артықшылығы, Code.org платформасы 

программалау тілі ретінде блок-схемаға ұқсас блоктарды қолданады, Code 

Combat тікелей Python тілін қолданады[Сурет 3]. Тапсырмалардың мақсаттары 

қысқа,  әрі үнемі жаңа сөздермен жаңартылып отырады. Платформаларда әр 

түрлі ойын карталары енгізілген. Әр тапсырма барысында белгілі бір 

командалар тізімі беріледі және оны қайта орындау мүмкіндігі дұрыс нәтижеге 

жеткенде Done(Орындалды) немесе Next(Келесі), орындалды деген мағына 

береді. Осы батырма арқылы келесі тапсырмаға көшіріледі. 

 

Сурет 3. Code.org және Code Combat тапсырма орындау интерфейсі 

Code Combat платформасы түрлі деңгейде базалық Python курсын мектеп 

бағдарламасына сәйкес сызықтық, тармақталған және циклдық алгоритмдерді 

үйренуге бағытталған тапсырмалармен жабдықталған. Осындай ойын деңгейі 

мысал ретінде оттан қашу мақсатында “Fire Dancing” деңгейін өту жолы келесі 

алгоритм арқылы жүреді [Сурет 4]: 

while True: 

 hero.moveRight() 

 hero.moveRight() 

Бұл алгоритмде while алғышартты циклі, класс және класс әдістері 

қолданылған. Қарапайым алгоритм түрлерінен бөлек, платформа массив секілді 

күрделі тақырыптарды да қарастырады. 
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Сурет 4. Code Combat Python тілін қолдану 

Қорытындылай келе, ойынға негізделген оқыту білім алушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттырады,  тапсырманы орындауда  қателіктер жасауға 

қауіпсіз жағдай туғызады. Білім алушылар  шаблонға  негізделген тапсырмалар 

орнына тәжірибе мен қателіктер арқылы үйренеді. Code Combat және Code 

Monkey көптеген платформалардың ішінде мүмкіндігі жоғары  болып келеді. 

Бұл платформалар  программалауға үйрету  ғана емес, сонымен қатар тілдік 

мақсатта тілідік қорын дамытуға мүмкіндік береді. Code Combat 

плафтормасының ерекшелігі программалауға үйретуде тікелей Python тілі 

қолданылады. Білім алушыларға Python тілін оқытуда интерактивті және 

көрнекі құрал ретінде кеңінен қолдануға болады.  
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Заман талабына сай кеңейтілген шындық әр жерде әр түрлі бағытта 

пайдаланылады. Кеңейтілген шындық-қоршаған орта туралы мәліметтерді 

қандай да бір смартфон немесе планшет арқылы көру. Нақты әлемге қосымша 

элементтерді толықтыру болып табылады [1, 1-2 б.].  

Қазіргі уақытта кеңейтілген шындықты дайын программалық қосымшалар 

арқылы көп кездестіреміз. Мысалы туризм жағынан, қонақ үй және т.б яғни 

бизнес жағынан көруге болады. Сонымен қатар қазір смартфон версияларына 

сай дайын кеңейтілген шындық қосымша программалар өте көп.  

Орта білім беру жүйесіне арналған кеңейтілген шындық қосымшалары да 

қазіргі уақытта аз болмағанымен, нақты қазақ пәндеріне арналған қосымша 

жоқтың қасы.  

Осы орайда орта білім беру жүйесіне арналған қосымшалардың қалай 

жұмыс жасайтыны және qr code-тың қалай жұмыс жасайтыны туралы қарап 

көрдім. 

Орта білім беру кеңейтілген шындыққа негізделген  дайын қосымшалар 

бар. Олардың бірі QR Code studio 2.0 бағдарламасы. QR-Code Studio-QR-Code 

дизайнері-QR кодтарын тез және оңай жасауға арналған тегін бағдарлама. 

Бағдарламаны қолдану өте қарапайым және арнайы білімді қажет етпейді. 

Деректерді енгізу көмекшісі мобильді таңбалау және маркетинг үшін QR-Code 

штрих-кодтарын жасауды жеңілдетеді: бірнеше секунд ішінде сіз веб-сайттар 

үшін QR-Code штрих-кодтарын жасай аласыз, файлдарды жүктей аласыз, 

қосымшаларға, Facebook, Twitter және LinkedIn беттеріне сілтемелер жасай 

аласыз, SEPA төлемдері, SMS жіберу.QR-Code жасаған штрих-кодтарды 

растрлық графика форматында (BMP, GIF, JPG, TIF, PNG) сақтауға немесе 

алмасу буферіне көшіруге болады [2,1-б.]. Осы қосымшаны пайдалана отырып 

мен оқушыларға сабақ үстінде беретін тапсырмалар дайындадым. Бұл 

бағдарламаға назар аударсақ ең бірінші планшетке немесе ноутбукке жазып 

аламыз (1-сурет).  
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       1-сурет.QR-Code studio 2.0              2-сурет.Қосымшаны көшіріп аламыз 

          

Қосымша планшетке жазылғаннан кейін мынандай түрде болады.                                                                   

Л                                   

  3-сурет. Жұмыс үстеліндегі                 4-сурет. QR Code studio 2.0 орналасқан   

    дайын QR-Code Studio қосымшасы                 батырмалар 

                                                 

Ең бірінші жұмыс үстеліндегі QR-Code Studio қосымшасын ашамыз (3-

сурет). Қосымшаны ашқан  кезде осындай бет пайда болады (4-сурет) .                                          

Осы қосымшаны пайдалана отырып бастауыш сыныптың оқушыларына сабақ 

үстінде орындайтын тапсырмалар дайындадым. Ол үшін ғаламтор желісінен 

дайын суреттер дайындап алып, сол суреттердің qr-cod сілтемесін алып, QR 

Code studio 2.0 қосымшасына барып сілтеме қоятын жерге апарып сілтемені, 

дайын болған QR Code-ты сурет қылып шығарып алдым. Бастауыш сыныптың 

балалары смартфон, планшет, тіптен оларға компьютерде отыру қызық 

болғандықтан дайындалды. Мысалы 3 сыныптың ең бірінші тақырыбы Біздің 

айналамыздағы ақпарат. Сабақты түсіндіріп болғаннан кейін әр оқушыға QR 

Code studio-да дайындалған карточкалар мен планшеттер таратылды.  

Оқушыларға тапсырма: Ақпарат көзі қайдан алынып тұр? соны табу. Оқушылар 

планшетты алып камераны ашып  qr-cod –қа тақады.  Мысалы 1-суретке 

камераны тақағанда  2-сурет пайда болады. Олар мынандай түрде болды: 

 

            
1-сурет. QR Code    2-сурет. 1-суреттен      3-сурет.               4-сурет.3-суреттен 

                                    QR Code-тан                                                     QR Code-тан    

                          пайда болған сурет                                          пайда болған сурет      

                                          

Ақпарат көзін оқушылар 2-суретте сөйлесу арқылы бірінен –бірі алып жатырса, 

4-суретте оқушылар ақпарат көзін кітаптан алып жатыр. 
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                               3-сурет. QR Code     4-сурет. QR Code-тан 

                                                                    пайда болған сурет                                                                       

Ақпарат көзін оқушылар телефоннан алуда. Оқушылар ақпарат көзі қайдан 

алынып тұр соны дәптерлеріне жазады. 

3-сыныптың екінші тақырыбы: Қауіпсіздік ережесі. Оқушыларға дәптерге 

тақырыпты жазғызғаннан кейін, оқушыларға жалпы қауіпсіздік ережесі не 

деген сұрақ қоямын. Әр оқушы өзінің ойын айтады. Енді расымен қауіпсіздік 

ережесі не дегенге жауап алу үшін, бәріне бірдей QR code пен планшет және 

құлаққап таратылды. 2.19 минуттық видеороликті көруге мынандай QR code 

таратылды. 

 

                                
             5-сурет.                   6-сурет. 5-суреттен пайда болған видео ролик. 

 

Болғаннан кейін оқушылардың не түсінгені сұралып, дәптерге түсінгендерін 

жаздыру. 

 3-ші тақырып: Компьютердің құрылғылары. Сабақты бастамас бұрын 

тақырыпты ашу үшін әр оқушыға QR Code карточкалар таратамын. 

Карточкадан көрген суреттерінен оқушылар ойланады. Оқушылар бүгін қандай 

тақырып өтеміз?-деп сұралады. Әр оқушы жауап беру мақсатында тақырып 

ашылады. Ол үшін мен арнайы қозғалыста түратын gif форматтағы суреттерді 

алдым, сонымен қатар сол суреттердің qr code-ын алдым қосымшаға салып 

алдым. Мысалы мынандай карточкалар жасалды. 

 

       
7-сурет.                       8-сурет.              9-сурет. Монитор            10-сурет. 9- 

                                    7-суреттен                                                       суреттен           
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                              шығатын көрініс                                           шығатын көрініс 

                 
11-сурет. Тінтеуір         12-сурет.           13-сурет. Принтер.          14-сурет.                              

                                    11-суреттен                                                  13-суреттен 

                               шығатын көрініс                                           шығатын көрініс 

 

 Келесі 2-ші бөлім Сөз артында сөз бөлімі. Бұл бөлімнің әрбір тақырыбына 

үйден балалар түсінбеген жерлерін қайта қарайтын qr code бар карточкаларын 

барлық оқушыларға тараттым. Ол карточкалар QR Code studio қосымшасында 

жасалды. 

7-ші тақырып: Мәтінді теру және  өңдеу. (15-сурет).  8-ші тақырып:  Мәтінді 

пішімдеу(16-сурет). 9-ші тақырып: Абзац (17-сурет) 

 

                                           
      15-сурет.                                16-сурет.                                  17-сурет. 

 

Қорытындылай келе мақалада QR code studio-ның мүмкіндігі сонымен 

қатар qr штрих кодының пайдасы туралы айталды. Тегін сайт арқылы өтетін 

сабақты дайындап сайттың qr code-ын алдым. Оқушыларға осы qr code арқылы 

сабақта отырып жеке тапсырмалар сонымен қатар сабақты түсінуге арналған 

дайын qr code карточкалар дайындалды. Мақалада 3 сыныптың 1 тарауына 3 

тақырыпқа тапсырмалар дайындалды. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Виртуалды және кеңейтілген шындық. https://martebe.kz/vir-tual-dy-zh-ne-

ke-ej-til-gen-shyn-dy-de-ge-ni-miz-ne/ 

2.  QR Code studio . https://soft.softodrom.ru/ap/QR-Code-Studio  

3. 3-сынып. Ақпараттық коммуникациялық технолгиялар кітабы. Г.А. 

Көпеева, Ү.М.Ділманова / Арман ПВ Баспасы 

 

                                         Ғылыми жетекшісі:  п.ғ.к., доцент Байғанова А.М. 

 

 

https://martebe.kz/vir-tual-dy-zh-ne-ke-ej-til-gen-shyn-dy-de-ge-ni-miz-ne/
https://martebe.kz/vir-tual-dy-zh-ne-ke-ej-til-gen-shyn-dy-de-ge-ni-miz-ne/
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ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ 

ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 

 

Нағи Ә.С., Тулегенов Н.Б., Сегізбай Е.Ұ. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Оқыту үдерісінің автоматтандырылған жүйесі – оқыту үдерісінің сапасын 

арттыру мақсатында қолданылатын аппараттық-техникалық, оқу-әдістемелік, 

программалық жабдықтармен қамтамасыз ету кешені екені мәлім.  

Жүйенің негізі қызметі төмендегідей: 

 білімгердің білім деңгейін, қабілетін, олардың жеке 

ерекшеліктерін айқындау;  

 оқу материадарын даярлау және ақпаратты беру қарқынына 

қарай бейімділігі;  

 білімгердің  танымдық іс-әрекетіне қатысты 

ұйымдастырылған түрде  және жұмыс жасау қабілеттілігін анықтай 

отырып басқару;  

 білімгердің материалды меңгеруіне орай қорытындылау 

мақсатында бақылау жүргізу; 

 материалдарды меңгеру көрсеткіштерін анықтау және оған 

статистикалық талдама жасау функцияларын қамтитыны да белгілі. 

Автоматтандырылған басқару жүйесі - технологиялық процесс, өндіріс, 

кәсіпорын шеңберінде түрлі процестерді басқаруға арналған аппараттық және 

бағдарламалық құралдар, сондай-ақ персонал кешені. Автоматтандырылған 

жүйелер әр түрлі салаларда, энергетикада, көлікте және т.б. қолданылады. 

Білімдендіру саласын дамытудағы бсты бағыттардың бірі – оқыту  

процесін автоматтандыру. Осыған орай оқыту процесіне әртүрлі технологиялар 

қарастырлып, білімдендіру жүйесінің негізгі құрылымдарына кеңінен 

енгізілуде. Сондықтан оқу мен тәрбие жүйесін басқару ісін автоматтандыру 

тенденциясының қарқынды жолға қойылуы, осы тұрғыдағы зерттеулерді 

күшейту және ақпараттық технологияларды ендіру арқылы мүмкіндігі терең 

қарастырылуда. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңында да заманауи технологиялармен қамтамасыз ету бағытыты басым 

көрсетілген[1]. Демек, программалық жабдықтарға деген сұраныстың 

артатыны, оны дайындаушы мамандарға деген қажеттілік туындайтыны сөзсіз.  

Аталмыш мақалада осындай программалық өнімді дайындау мәселесі 

қарастырылып отыр. Өйткені болашақ программалаушы маман ретінде оқыту 

орталығының автоматтандырылған басқару жүйесінің құрылымы мен 

құрылымына қойылатын талаптарды меңгере отырып, жүйені құру мәселесін 

зерттеу жүргізілуде. 

Автоматтандырылған оқыту жүйесін пайдалану оқыту процесін 

белсендіріп, жаңа материалдарды меңгеруді жеңілдетеді, яғни білімгерлердің 

білімін тереңдету мақсатындағы іс-әрекетін басқару жолын жеңілдетеді  және 

оқыту сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді. 
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Осы жағдайды еске ала отырып, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласындағы “Jеtі 

Оnеr” оқыту орталығының автоматтандырылған басқару жүйесі құрылуда. 

Орталықта оқушылар білім алуына барлық жағдай жасалып, заманауи 

жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, домбыра, эстрадалық 

вокал, дәстүрлі ән, хореография т.б. үйірмелері бар және 4 жастан бастап 

қабылдайды.  

“Jеtі Оnеr” оқыту орталығының автоматтандырылған басқару жүйесін құру 

мәселесін шешу мақсатында зерттеу тақырыбы айқындалды. Тақырыпқа сәйкес 

есебі(ішкі есептері) нақтыланып, айқындалған мақсат-міндеттерге сай 

теориялық және практикалық зерттеулер жалғасуда. Басты элементтерін тап 

өтетін болсақ, автоматтандырылған басқару жүйесі түрінде құрылып жатқан 

программада қонақ, білім алушы, администратор, мұғалім құқында ену 

мүмкіндігі қарастырылуда. Веб қосымша рhрMуАdmіn – РHР тілінде жазылуда. 

Браузерді қолданып MуSQL серверіне басшылық жасауға, SQL 

командаларын атқаруға, мәліметтер қорындағы кестелер жазбаларын өзгертуге 

болады. рhрMуАdmіn интерфейсінің кең қолданылу себептерінің – ол арқылы 

SQL операторларын қолдап жазып отырмай-ақ MуSQL жүйесін оңай басқаруға 

болады. Яғни, рhрMуАdmіn арқылы мәліметтер қоры құрамын құруға, оларды 

өзгертуге, өшіруге, мәліметтер қорын бір орыннан келесі орынға ауыстыруға, 

кез келген операциялар кезінде кеңінен қолдануға болады [2].  

 Оқыту орталығының жұмысын басқаруға арналған программада 

мәліметтер қоры құрылып, жалпы құрылымында орталықтандырылп 

қолданылады. Мәліметтер қорының құрамында төмендегідей мазмұнды және 

байланыстырылған кестелер қарастырылды (1-суретте көрсетілген): 

 usеrs – аккаунттар; 

 studеnt – студенттер (usеrs (аккаунтпен)  және urоk 

(үйірмемен) байланысады); 

 tеасhеr – мұғалімдер (usеrs (аккаунтпен)  және urоk 

(үйірмемен) байланысады); 

 urоk – үйірме (тек tеасhеr (мғаліммен) байланысады); 

 jоurnаl – қатысым журналы (usеrs (аккаунтпен)  және urоk 

(үйірмемен) байланысады). 

 

 
 

1-сурет. Веб парақша мәліметтер қорындағы кестелер  

 



129 

 

Веб- қосымшаның сапасын анықтайтын негізгі элементтерінің бірі – веб-

парақшаларының дизайны.  

Дизайн – бұл веб-парақшаны жобалаудың негігі бір мәселесі екені мәлім.  

Веб-парақшаны жобалау үшін техникалық тапсырма анықталды. 

Техникалық тапсырма бойынша веб парақша дизайны мен элементтеріне 

қатысты негізгі талаптары, беттегі басты элементтердің орналасу сұлбасы 

айқындалды. 

Айқындалған дизайн концепциясына сәйкес барлық апрақшаларына бірдей 

стиль орнатылады. Веб-парақшаның дизайнын жобалау мен іске асыру белгіліі 

бір уақытты талап ететіндіктен, ол бір аптадан бірнеше аптаға созылуы мүмкін. 

Бүгінде веб дизайнды креативті де, әрі  ерекше айқындау талабы қойылатыны 

түсінікті. Себебі онда, өнер, маркетинг, технологиялар қиылысуы қажет.  

Қарастырылатын қосымшаның негізгі бетінде шағын жарнама 

бейнеролигі, орталықтың соңғы жаңалықтарын, логотипті сурет, бөлімдердің 

қысқаша сипаттамасын орналастыру ұйғарылды. Қолданушының визуалды 

қабылдау мүмкіндігіндегі ерекшеліктерді ескеру де маңызды саналады.  Атап 

айтқанда экранның әртүрлі жерінде орналасқан элементтер ақпаратты көру 

және психологиялық қабылдауға әртүрлі әсер етеді. Жалпы талап бойынша 

экранның сол жақ жоғарғы бөлігінде орталық логотипі орналастырылды және 

басты беттің жоғарғы бөлігінің веб дизайнын фотосурет, басқа графикалық 

суреттермен безендіру т.б. талаптары сақталды. 

Жоғарыдағы талаптарды ескере отырып “Jеtі Оnеr” оқыту орталығының 

жеке веб-қосымшасы өңделуде. Қосымшаның басты бетінде, 2-суретте 

көрсетілгендей логотип, баланыс телефоны көрсетілген және сынақ сабағына 

сілтеме жасалынған. Сонымен қатар, орталықтағы курстар мен мекен-жай 

жайлы қысқаша анықтама берілген. 

 

 
 

2-сурет. Веб парақшаның басты беті 

  
3-суретте көрсетілгендей веб қосымшаға администратор құқұғымен енген 

кезде барлық аккаунттардың, оқушылардың, мұғалімдердің тізімін сондай-ақ, 
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барлық үйірмелер мен білім алушылардың үлгерімін көру және өңдеу 

мүмкіндігі берілсе, қонақ ретінде ену арқылы орталық және оның көрсететін 

қызметі туралы пікірлерімен танысуға болады. Ал, орталықтан білім алушы 

тұрғысынан енгенде  қатысымы мен үлгерімі, төлемі туралы ақпараттар 

алуымен қатар, білімін бақылау, төлем жасау, т.б. басқару іс-әрекеттерді атқару 

мүмкіндіктері беріледі. Сонымен қатар, қосымша аудио, видео материалдарды 

қарап оқып-үйрену мен білімін бақылау мүмкіндіктерін беру мақсатында оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету, тестілу жүйелері құрылуда.  

 

 
 

3-сурет. Администратор құқұғы 

 

Сайып келгенде, оқыту орталығына арналған бағдарламаның 

артықшылығы қашықтықта отырып-ақ білім алушылармен байланыс орнатып, 

тапсырма беруге және білім алушылар осы қосымша арқылы сабақтарға 

жазылуға онлайн өтінім бере алады. Жоғарыда айтып өткендей, веб қосымшаға 

қонақ, білім алушы, администратор, мұғалім ретінде ену мүмкіндіктері 

қарастырылған. Әр қолданушының өз жеке кабинеті бар. Ол кабинетте сабақ 

кестесі, сабақ үлгерімі және қолданушы жайлы ақпараттар сақталады. Осы 

ерекшеліктерінен-ақ бағдарламаның қолайлылығы мен өміршеңдігін көре 

аласыз. Қолданушы үшін тиімді және қол жетімді бағдарлама арқылы уақытты 

үнемдеп ғана қоймай, толық әрі нақты мәлімет беру – жобаның басты мақсаты. 

 

Қолданылған әдебиеттер:  

1. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы. 

2. httр://аsuаsu.kz/mуsql-рhрmуаdmіn-ореrаtоrlаr 

                       

Ғылыми жетекші:  п.ғ.к., доцент Байбақтина А.Т. 

 

 

ЖОО ТАЛАПКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН WEB – АНЫҚТАМАЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ 

 

Нургожин М.Т. 

http://asuasu.kz/mysql-phpmyadmin-operatorlar
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Қазіргі заманғы жоғары технологиялық қоғамда уақыт жоғары 

құндылықтардың бірі болып табылады, ал оны үнемдеу тиімділік пен еңбек 

өнімділігін арттырудың бір тәсілі болып табылады. Кез-келген ұйым белгілі бір 

мақсаттарға жетуге бағытталған қызметпен сипатталады. Ұйымның қызметін 

автоматтандыру мақсаттарға қол жеткізу процесін жеделдетуге мүмкіндік 

береді: Ақпаратты өңдеу және шешім қабылдау жылдамдығы артады, адам 

факторының әсері азаяды, мәселелерді параллель шешу және ішкі процестерді 

жедел басқару мүмкіндігі пайда болады (мысалы, жұмыс процесі). 

 Мұндай Ақпараттық жүйелер мен платформалар ұйым ауқымындағы 

барлық негізгі бизнес-процестерді жоспарлауды, есепке алуды, бақылауды 

және талдауды автоматтандыру үшін бірыңғай орта құруға мүмкіндік береді, 

оның ішінде тұтынушылармен, біздің жағдайда университет студенттерімен 

белсенді өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. 

 Танымал нанымға қайшы, веб-сайтты әзірлеу мен жобалаудың негізгі 

бөлігі кодтау процесі үшін міндетті емес. Шынында да, HTML, CSS және 

JavaScript сияқты технологиялар біз білетін желіге оның пішінін береді және 

ақпаратпен өзара әрекеттесу тәсілін анықтайды. Әдетте кадрдан тыс және 

сонымен бірге веб-сайтты дамытудың өмірлік циклінің маңызды бөлігі болып 

табылатын нәрсе - бұл ақпаратты алдын-ала жинау, егжей-тегжейлі жоспарлау 

және іске қосылғаннан кейін қызмет көрсету кезеңдері. 

 Бұл мақалада біз веб-сайтты дамытудың жалпы процесі қандай 

болатынын қарастырамыз. Даму сатыларының жалпы саны әдетте бес-сегізден 

өзгереді. 

 Сонымен, веб-жобалаудың жеті негізгі қадамы: 

 Ақпарат жинау; 

 Жоспарлау; 

 Дизайн; 

 Мазмұнды жазу және құрастыру; 

 Кодтау; 

 Тестілеу, шолу және іске қосу; 

 Техникалық қызмет көрсету. 

Веб-сайтты әзірлеу кестесі 

 Веб-сайт құру туралы ойлаған кезде, сіздің ойыңызда екі негізгі сұраққа 

пайда болады. Ол, баға мен уақыт. Бұл екі мән көбінесе жобаның көлеміне және 

масштабына байланысты. Бүкіл даму процесін сипаттау үшін сіз 

тапсырмаларды қосу және жобаңыздың кезеңдерін белгілеу арқылы веб-сайтты 

құру кестесін жасай аласыз. Бұл сіздің жобаңыздың орындалуын қадағалаудың 

ең жақсы тәсілі. Ол үшін біз ganttpro-интернеттегі жобаларды жоспарлау үшін 

ыңғайлы, интуитивті Гант диаграммасын қолдануды жөн көреміз. 

 GanttPRO - барлық тапсырмаларды жоспарлауға және жоспарлауға 

көмектесетін жобаларды басқарудың тиімді қосымшасы. Бұл сізге бір адамға 

mailto:medetnt@mail.ru
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немесе үлкен компанияға болсын, кез-келген жоспар құруға мүмкіндік береді. 

Бұл жобаны басқару бағдарламасы топ мүшелері арасында тиімді 

ынтымақтастық орнатады. Оның көмегімен барлық процестер мен прогресс 

нақты белгіленеді және мерзімдер кідіріссіз сақталады. Жоба менеджері үшін 

осы бағдарламада заттардың қалай жұмыс істейтінін білуге бірнеше сағат 

жұмсаудың қажеті жоқ. Тәжірибелі қолданушы болу-бұл бірнеше минуттық 

мәселе. 

 Веб-сайтты дамытудағы өмірлік цикл 

1. Ақпарат жинау: мақсаты, негізгі мақсаттары және мақсатты 

аудиториясы 

Бұл кезең, ашылу және зерттеу кезеңі-келесі қадамдардың қандай 

болатынын анықтайды. Осы кезеңдегі ең маңызды міндет-сіздің болашақ веб-

сайтыңыздың мақсаттары, қол жеткізгіңіз келетін негізгі мақсаттар және сайтқа 

кіргіңіз келетін мақсатты аудитория туралы нақты түсінік алу. Сайтты әзірлеуге 

арналған осындай сауалнама жобаны одан әрі басқарудың оңтайлы 

стратегиясын жасауға көмектеседі.Жаңалықтар порталы ойын-сауық 

сайттарынан өзгеше, ал жасөспірімдерге арналған онлайн-ресурстар 

ересектерге арналған сайттарға қарағанда басқаша көрінеді. Әр түрлі веб-

сайттар келушілерге әр түрлі функцияларды ұсынады, яғни әртүрлі 

технологияларды мақсаттарға сәйкес пайдалану керек. Осы алдын-ала 

мәліметтерге негізделген жақсы сипатталған және егжей-тегжейлі жоспар,сізді 

дизайнды өзгерту немесе бастапқыда жоспарланбаған мүмкіндіктерді қосу 

сияқты күтпеген мәселелерді шешуге қосымша ресурстарды ысырап етуден 

қорғайды. 

2. Жоспарлау: Сайт картасы мен жақтауды құру 

 Веб-сайтты жобалау циклінің осы кезеңінде әзірлеуші клиентке бүкіл веб-

сайттың қандай болатынын бағалауға мүмкіндік беретін мәліметтер жасайды. 

Сайт картасы сіздің сайтыңыздың негізгі бағыттары арасындағы қатынасты 

сипаттауы керек. Мұндай көрініс түпкілікті өнімнің қаншалықты пайдалы 

болатынын түсінуге көмектеседі. Ол сізге веб-сайттың әртүрлі беттерінің 

арасындағы "қарым-қатынасты" көрсете алады, осылайша сіз түпкі 

пайдаланушының қажетті ақпаратты немесе қызметті табуы қаншалықты оңай 

болатындығын бағалай аласыз. Сайт картасын құрудың негізгі себебі-ыңғайлы 

және оңай басқарылатын веб-сайт құру. Жақтау-бұл сіз жасағыңыз келетін 

пайдаланушы интерфейсінің визуалды көрінісі. Бірақ онда түстер, логотиптер 

және т.б. сияқты дизайн элементтері жоқ. Өндірістегі қарапайым және арзан 

эскиз. 

3. Дизайн: беттің орналасуы, тексеру және бекіту циклі 

 Жобалау кезеңінде сіздің сайтыңыз қалыптасады. Бұл кезеңде суреттер, 

фотосуреттер және бейнелер сияқты барлық визуалды мазмұн жасалады. Айтып 

кететін жағдай, бірінші кезеңде жиналған барлық ақпарат осы кезеңде өте 

маңызды. Дизайнмен жұмыс жасау кезінде сатып алушы мен мақсатты 

аудитория туралы есте сақтау керек.  
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 Сайттың орналасуы-дизайнердің жұмысының нәтижесі. Бұл графикалық 

эскиз немесе нақты графикалық дизайн болуы мүмкін. Орналасудың негізгі 

функциясы-ақпараттық құрылымды ұсыну, мазмұнды визуализациялау және 

негізгі функцияларды көрсету. Орналасуларда түстер, логотиптер, суреттер бар 

және болашақ өнім туралы жалпы түсінік бере алады. 

 Осыдан кейін тапсырыс беруші орналасуды қарап, сізге кері байланыс 

жібере алады. Егер клиент сіздің дизайныңыздың кейбір аспектілеріне сенімді 

болмаса, онда сіз орналасуды өзгертіп, оған жіберуіңіз керек. Бұл цикл 

тапсырыс беруші толығымен қанағаттандырылғанша қайталануы керек. 

4. Мазмұнды жазу және құрастыру 

 Мазмұнды жазу және құрастыру, әдетте, веб-сайтты құрудың басқа 

кезеңдерімен сәйкес келеді және олардың рөлін бағаламауға болмайды. Бұл 

кезеңде сіз өзіңіздің веб-сайтыңыздың аудиториясына жеткізгіңіз келетін мәнді 

жазбаша түрде жазып, әрекетке шақырулар қосуыңыз керек. Мазмұнды жазу 

сонымен қатар тартымды тақырыптар құруды, мәтінді өңдеуді, жаңа мәтін 

жазуды, бар мәтінді құрастыруды және т.б. қамтиды, бұл уақыт пен күш-

жігерді қажет етеді. Әдетте, клиент веб-сайттың мазмұнын веб-сайтқа беруге 

дайын. Веб-сайттың барлық мазмұны оны жазғанға дейін немесе жазу кезінде 

берілген кезде ыңғайлы. 

5. Кодтау 

 Осы кезде сіз веб-сайттың өзін құруға кірісе аласыз. Алдыңғы кезеңдерде 

жасалған графикалық элементтер нақты веб-сайтты құру үшін қолданылуы 

керек. Әдетте алдымен басты бет жасалады, содан кейін барлық ішкі беттер 

бұрын сайт картасы ретінде жасалған веб-сайт иерархиясына сәйкес қосылады. 

Сонымен қатар, сервер орнату мен конфигурацияны оңай басқара алатындай 

етіп жақтаулар мен CMS енгізу керек. 

 Орналасуды құру кезінде жасалған веб-парақтың барлық статикалық 

элементтері жасалып, тексерілуі керек. Содан кейін арнайы мүмкіндіктер мен 

интерактивтілікті қосыңыз. Осы кезде сіз қолданатын веб-сайтты дамытудың әр 

технологиясын терең түсіну өте маңызды. 

 Веб-сайтты құру үшін CMS-ті қолданған кезде,  қажет болса, CMS 

плагиндерін орнатуға болады. Тағы бір маңызды қадам - SEO (іздеу жүйесін 

оңтайландыру). SEO-бұл веб-сайт элементтерін оңтайландыру (тақырып, 

сипаттама, кілт сөз сияқты), бұл сіздің веб-сайтыңызға іздеу жүйелерінде 

жоғары орынға жетуге көмектеседі. Дұрыс код SEO үшін өте маңызды. 

6. Тестілеу, шолу және іске қосу 

 Тестілеу-бұл процестің ең қарапайым бөлігі. Олардың арасында жұмыс 

істемейтіндігіне көз жеткізу үшін әр сілтемені тексеру керек. Мүмкін болатын 

терулерді табу үшін сіз әр форманы, әр сценарийді тексеріп, емлені тексеру 

бағдарламасын іске қосуыңыз керек. Кодтың қазіргі веб-стандарттарға 

сәйкестігін тексеру үшін код тексерушілерін қолданыңыз. Егер сіз үшін 

кроссовердің үйлесімділігі маңызды болса, жарамды код қажет. Содан кейін сіз 

сайтты тексеріп, ең бастысы жүктей аласыз. Ол үшін FTP бағдарламалық 

жасақтамасы (файлдарды жіберу протоколы) қолданылады. Файлдарды 
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орналастырғаннан кейін барлық файлдардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізу 

үшін тағы бір қорытынды тестті бастау керек. 

7. Техникалық қызмет көрсету: пікірлерді бақылау және үнемі жаңарту 

 Веб-сайт өнімге қарағанда ауқымды екенін есте ұстаған жөн. 

Пайдаланушыға сайтты "жеткізу" жеткіліксіз. Сондай-ақ, бәрі жақсы жұмыс 

істейтініне , бәрі қанағаттанғанына  және әрқашан басқа жағдайда өзгеріс 

жасауға дайын екеніне көз жеткізу керек. 

 Сайтқа қосылған кері байланыс жүйесі соңғы пайдаланушылар кездесетін 

мүмкін мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда ең басты міндет 

- мәселені мүмкіндігінше тез шешу. Егер сіз мұны жасамасаңыз, бір күні сіздің 

пайдаланушыларыңыз қолайсыздықтарға қарсы емес, басқа веб-сайтты 

пайдалануды жөн көретінін білесіз. 

 Тағы бір маңызды нәрсе - веб-сайтыңызды жаңартып отыру. Егер сіз CMS-

ті қолдансаңыз, үнемі жаңартулар сізді қателіктерден сақтайды және қауіпсіздік 

қаупін азайтады. 

 Есіңізде болсын, веб-сайтты дамытудың кішігірім кезеңі сияқты нәрсе жоқ, 

ол сізді күтпеген қиындықтардан құтқарады және сізге бәрі дұрыс болатынына 

және сіз жобаны толығымен басқаратындығыңызға сенімділік береді. 
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ҚОЙМА САЛАСЫН АВТОМАТТАНДЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯСЫ 

 

Нұрқалық С.Қ.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазіргі уақытта Қазақстанның сауда саласындағы қоймаларды Борис 

Нуралиевтің “1с фирма” деген арнайы ойлап табылған Ресейлік бағдарламада 

жұмыс жасайтыны белгілі және сол бағдарламаны қолданушы осы 

бағдарламаға жылына қомакты қаржы төлеуде. Осы саланы зерттей келе бұл 

бағдарламадан атқаратын қызметінен асып түсетін бағдарлама жоқ. Сол себепті 

бірінші осы бағдарламаның оң және теріс тұстарын атап көрсетейік. Ең 

алдымен бұл бағдарлама қойманы тиімді басқаруға арналған, соның ішінде 

тауарларды есепке алу, тауарларды сату және пайданың санын көру болып 
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табылады. “1с фирма” Ресейлік бағдарламаның негізгі кемшілігі мәзірмен 

басқару терезелері қазақ тілінде еместігі. Зертей келе өз жерімізде отандық әрі 

қазақ тілінде бағдарлама жасау қажет екені белгілі. Және бұл бағдарламаның 

бірден бір пайдасы қол жетімді бағада әрі “1с фирма” бағдарламасына 

бәсекелес бағдарлама. 

Жаңа отандық бағдарламаның интерфейсіне тоқталайық. Қолданыста 

қарапайым екі тілге ауыспалы бағдарлама, яғни қазақ тілінде немесе орыс 

тіліне ауыстырып мәзірді қолдана беруге болады. Бастапқы бетінде логин-

кілттік сөз жазып кіру немесе тіркелуге болады. Бұл бағдарламаның ерекшелігі 

тіркелу кезінде тек кәсіпкердің БCН номерін ғана теріп жазады, нәтежиесінде 

“Ұлттық статистика бюросы” сайтынан ұйым атауын, мекен жайын, ұялы 

телефон номерін автоматты түрде экран бетіне шығады. Бұл процесстің 

пайдасы, бір мекеме екі рет тіркелмейді және уақытты үнемдейді. 

Тіркелу кезінде екі рөлдің біреуін ғана таңдауға болады: сатушы немесе 

сатып алушы. Сатушы деген белгілі бір өнімі бар арнайы қоймалардан белгілі 

бір позициядағы тауарды сату және қала ішіндегі дүкендерге, супермаркеттерге 

жеткізіп беру. Сатып алушы деген қала ішіндегі гипермаркеттер, 

супермаркеттер, кішкентай үй маңындағы дүкендер жатады. Осы аталған 

дүкендер қоймалардың сатушы өкілдеріне тауар алуға өтінім береді. Жақын 

арада осы тауарлар дүкен сөрелеріне орналсып,  қарапайым тұтынушылар сол 

өнімдерді сатып алады. Осылайша тауарайналым жүреді. 

 

                    
 

Бағдарлама талдау графигі бейнеленген басты беттен, тауарды қабылдау, 

тауарды сату, әкімшілік және файл алмасу графаларынан тұрады. 

Егер қоймадағы өнімді сатушы кәсіпкер болып тіркелсе, онда басты 

терезесінде тауарайналым, актив бойынша талдау графигі бейнеленген. 

Нәтежиесінде ресурстар мен тауарлардың қаншалықты өтіп, қанша пайда тауып 

отырғаны көрініп отырады. 

Бағдарламаның тауарды қабылдау графасы екі жолақтан тұрады: 

категориялар тізімінен және жаңа тауарларды қабылдау. Сәйкесінше алдымен 

категориялар бөлімін толтыру қажет. Оның ішінде қойма кәсіпкері қоймада бар 

өнімдерін және жаңа келген өнімдердің қай категорияға жататынын анықтап 

атауын енгізеді. Мысалы milka, mars, snikers өнімдеріне шиколад категориясын 
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енгізеді,ал  нан, бөлке, батон өнімдері нан-тоқаш өнімдері категориясын 

енгізеді.  

Жаңа тауарларды қойма ішіне қабылдау үшін қойма нөмерін немесе 

атауын таңдап, енгізілген катериялардың ішінен өнімнің қай категорияға 

жататынын анықтап соны белгілеп, тауар өнім атауын жазамыз. Әрі қарай 

жеткізуші тауар алушы зауыт-фирманың БСН номерін енгізіп, нәтежиесінде 

“Ұлттық статистика бюросы” сайтынан ұйым атауын, мекен жайы автоматты 

түрде экран бетіне шығады. Әрмен қарай арктикуль номерін теру керек, яғни 

бір түрдегі өнімі бар қорап сыртындағы санды код. Тауардың салмағы мен дәм 

түрін жазып, жарамдылық мерзімін арнайы күнтізбеде көрсету қажет.Қоймаға 

қабылданған тауар санын, өлшем бірлігін, өз ақысын көрсетіп алу керек. 

Тауардың өз бағасының үстіне қосатын үстемақы пайызын көрсетеміз: 

(Берілген баға/100*қосатын үстемақы пайызы)+берілген баға= сатылым бағасы 

(650тг/100*30)+650тг=845тг 

 Сақтау пернесін басып осы ақпараттарды енгізу арқылы арнайы 

электронды қойманы құруға болады. Осы электронды қойма кәсіпкердің 

қоймадағы кіріс, шығыс және қоймада қалған қалдық тауар санын көріп 

отырады және қызметкерлерді немқұрайлық танытып тауардың жарамдылық 

мерзімін тексеру міндеттерін ұрлауға немесе елемеуге жол бермейді. 

Электронды қойма өнімдердің жарамдылық мерзімін бақылауда ұстап, бизнесті 

шығындарсыз басқаруға мүмкіндік сыйлайды. Жалпы тауар айналымы және 

тауарладың түрлерін түгендеу кезінде нақты онлайн режимде бақылай алады. 

Түгендеу барысында өтімділігі төмен тауарлардың қоймада шаң басып, жатып 

қалмауы маңызды. Күнделікті сату және сатып алу  бойынша кіріс пен 

шығыстың арнайы анализі бар. Тауар келген күні жаңа өнімді қойма ішіне 

кіріске алу  кезінде қызметкерлердің қоймадағы әрекеттерін үнемі бақылауда 

ұстауға болады. Сатып алу құны өзгерген кезінде, сату бағаларын уақытылы 

көтеріп не төмендетіп отыруға жеңіл.  

 Келесі графа тауарларды сату екі жолақтан тұрады: жаңа өтінім және 

тауарды қайтару. Қала ішіндегі арнайы магазиндер, гипермаркеттер, 

супермаркеттер осы бағдарламаға сатып алушы рөлінде тіркеліп, ішінде 

дүкенге қажет тауарларды таңдап санын белгілеп, қоймаға онлайн режимде 

өтінім қалдырады. Өтінім қалдыру барысында барлық өнімдердің бағасын 

көріп, жалпы қанша ақшаны жұмсағалы отқаны арнайы есептеліп жазылып 

отырады. Және осы өтінім парағын ворд кесте түрінде жүктеп алуға да болады. 

Осы жасалған өтінімдерді электронды қоймада қабылдап, арнайы қызметкерлер 

сол өтінім ішіндегі тауарларды жинап, жүк көлігімен дүкен алдына барады. 

Осы өтінімде толық мекен жайы, ұйым атауы, барлық суммасы есептеліп 

автоматты түрде қағаз бетіне шығаруға болады. Мұндағы маңызды әрі басты 

ерекшелік сауда өкілдерінің вакансиясының болмауына, яғни артық 

қызметкерлердің болмауының арқасында біраз ресурстарды үнемдеуге алып 

келеді. 
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 Тауарды қайтару электронды түрде жасалады. Қате беріліп қойған 

тауарларды, түрі ұнамаған тауарларды қайтару мүмкіндігі де бар. Ол үшін 

электронды өзімнің берген өтінімдерге кіріп бәрін қайтару немесе санын 

азайтып қайтару деп толтырып өтінім бересіз. Онлайн режимінде бірден сіздің 

қайтарғалы жатқан тауар электронды қоймаға түседі. Магазинге арнайы көлік 

жіберіліп тауарлар кейін қайтарып беру мүмкіндігі бар. 

 Бағдарламада арнайы әкімшілік графасы бар. Мұнда қызметкерлерге 

логин-кілтік сөзін тағайндап, әрі қарай рөл беруге болады: 

 

 
 

 Ол үшін әр қызметкердің электронды поштасын құпиясөзін белгілеп, аты-

жөнін жазып арнай рөлдерге құсбегі қойып сақтауға болады. 

Бағдарламаның соңғы графасы файл алмасу болып табылады. Кез-келген 

кәсіпкерлікте лицензия, сертификат, рұқсатнама, салық төлеу жөнінде 

анықтама, қойма қағаздарын арнайы сақтап қоюға арналған жұмыс үстелі де 

бар. Керек қағаздарды жүктеп салуға және жүктеп алуға мүмкіндік береді. 

Қортындылай келе бұл арнайы бағдарламаның қазақ-орыс тілдерінде, 

қолданыста қарапайым, электронды қоймалардың мыңдағанын бір 

қолданушыға құра беруге болады. Қойманы осылай сандық цифрлау арқылы 

шығынмен уақыт ресурсын бірталай үнемдейді. Кәсіпкерлікте ақша шотты, ал 
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тауарлар есепті жақсы көреді. Сауда саласындағы жұмысты тиімді басқару 

үшін электронды қойманы құру қажет. Яғни, сауда саласындағы шағын және 

орта бизнесті әрімен қарай биікке өрлету тауарларды есепке алатын арнайы 

бағдарламаны қажет етеді. Арнайы бағдарлама – барлық процестерді басқаруға 

болатын бірыңғай орта – бұл бәсекелестерден тезірек өсуге, жаңа нарықтарды 

игеруге және қызмет көрсету сапасын жақсартуға ұмтылатын кез-келген 

кәсіпорын үшін әмбебап құрал. Материалдық құндылықтарды бақылау – тиімді 

сауда бизнесінің негізі болып табылады. 
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[0,T] аралығында сызықты екі нүктелі шеттік есепті қарастырайық: 
  

   
  ( )   ( )     (   )                                            (1) 

                                         ( )    ( )        
                                                   (2) 

мұндағы  ( )  – матрица-функция және  ( )  – вектор-функция [   ] 
кесіндісінде үзіліссіз,     -тұрақты матрицалар. 

‖ ‖     
 
|  |      ‖ ( )‖     

 
∑|𝑎  ( )|

 

   

                

Шеттік есептер теориясының зерттелуі көптеген ғалымдардың 

еңбектерінде қарастырылған. Жәй дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік 

есептер ғылым мен техниканың түрлі есептерін шешуде жиі кездесетіндіктен 

бүгінгі күнде де актуальды болып келеді. Мұндай теңдеулерді шешуде 

аналитикалық, функционалды – аналитикалық, сандық және санды-

аналитикалық әдістер қолданылуда. Түрлі тәсілдердің қолданылуы түрлі 
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терминдерден түзілген нәтижелерге алып келеді. Есептеу техникасының 

өркендеуі және оның қолданбалы есептер шешімін табуда қолданылуы жаңа 

талаптар қоюға себеп болды. Сондай талаптардың бірі- әдістің 

конструктивтілігінде. Конструктивті әдістердің ең негізгі сипаттамасы оның 

шарттарды тиімді тексеруіге және ақырлы нәтижесін алуға мүмкіндік беруі. 

Осындай конструктивті әдістің бірі – профессор Д.С. Джумабаев ұсынған 

параметрлеу әдісі [1]. 

Бұл әдістің негізгі мақсаты дифференциалдық теңдеу қарастырылатын 

аралық     қадамымен бөліктерге бөлінеді де бастапқы есеп эквивалентті 

параметрлі есепке келтіріледі. Параметрлі есебінің шешімі  параметр мен 

белгісіз функция жұбы тізбектерінің шегі түрінде анықталады. Параметр   

шекаралық шарттар мен шешімнің бөліктеудің ішкі нүктелеріндегі үзіліссіздік 

шарттары арқылы анықталған сызықтық теңдеулер жүйесінен табылады, ал 

 ( )  функциясы параметрдің табылған мәніндегі ұзындығы     

аралығындағы интегралдық теңдеудің шешімі болады. Параметрдің енгізілуі 

параметрлеу әдісінің алгоритмінің жинақтылық шарттары мен қарастырылған 

есептің шешімінің шешілімділік, бірмәнді шешілімділік шарттарын есептің 

бастапқы берілгендері терминінде анықтауды қамтамасыз етеді. 

Төменде (1), (2) жай дифференциалдық теңдеу үшін сызықты екі нүктелі 

шеттік есептің сандық шешімін табу Алгоритмін ұсынамыз.  

Қадам 1.    бөліктеуін жасау: 

[   ]  ⋃[(   )    ]

 

   

      
 

 
  

Әрбір [(   )    ]  кесіндісін    
 

  
  қадаммен    бөлікке бөлу және  ̂ 

айнымалысын  ̂  (   )   ̂  (   )          ̂  (   )  (   
 )    ̂     дискретті мәндерімен анықтау, осы нүктелердің жиынын {(  
 )    } белгілеу.  

  

  
  ( )   ( )         [(   )    ]  ((   ) )         ̅̅ ̅̅ ̅  

  

  
  ( )   ( )         [(   )    ]  ((   ) )         ̅̅ ̅̅ ̅ 

Коши есептерін төртінші ретті дәлдікті Рунге-Кутта әдісін қолданып келесі 

шешу және шешімдерін сәйкесінше 𝑎 
  (   ̂) 𝑎 

  (   ̂)      ̅̅ ̅̅ ̅ деп белгілеу. 

Қадам 2.  

  

 

(

 
 
 
 

      (  𝑎 
  (   ))

  𝑎 
  (   )       

 𝑎 
  (    )      

      

    𝑎   
    (  (   ) )   )

 
 
 
 

 



140 

 

матрицасын және  

   

(

 
 

   𝑎 
  (   )

𝑎 
  (   )
 

𝑎   
    (  (   ) ))

 
 

 

векторын құру.  

       
теңдеуін шешіп,   

  шешімін табу.  

Қадам 3.  
  

  
  ( )   ( )         [(   )    ]  ((   ) )    

       ̅̅ ̅̅ ̅ 

Коши есептерін төртінші ретті дәлдікті Рунге-Кутта әдісін қолданып келесі 

шешу және шешімдерін сәйкесінше 𝑎 
  ( ̂   

 )      ̅̅ ̅̅ ̅  деп белгілеу. 

𝑎 
  ( ̂   

 )   ізделінді функцияның  ̂ нүктелеріндегі сандық шешімдерін береді. 

Ал ізделінді функцияның [   ]  кесіндісінің қалған нүктелеріндегі мәндерін 

кубтық интерполяцияны қолдану арқылы табуға болады. 

Мысал 1. [   ]  кесіндісінде жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі 

үшін екі нүктелі шеттік есепті қарастырайық: 

 
  

  
 (

  

        √   
)    ( ),    [   ]                                       (3) 

  ( )    ( )                                                                                    (4) 

мұндағы 

  (
  
  

)    (
  
  

) ,    (
  
  
)  

       қадамын алып, осы бойынша [   ] аралығын бөліктеу жасаймыз:  

[   )  ⋃[    (   )      )

 

   

  

[    (   )      )  интервалындағы  ( )  функциясының сығылуын   ( )  деп 

белгілейміз.      ( )       (    )      (   )      (    ) 
параметрлерін енгізіп [      ) [        ) [        )       ) 
интервалдарында       ( )    ,      ( )    ,      ( )    ,    
  ( )     жаңа белгісіз функцияларын енгіземіз.  

 Есептің дәл шешімі   ( )  (
  
  

)  болсын. Параметрлеу әдісі бойынша 

сандық шешімін ұсынылған алгоритм бойынша табатын болсақ келесі нәтижені 

аламыз:  

2 кесте. (3), (4) есебінің дәл шешімі мен жуық сандық шешімінің айырмасының 

бағалауы 

  ̂ | ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

| ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

 ̂ | ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

| ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 
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0 0            0.25                        

0.025                      0.275                        

0.05                        0.3                        

0.075                        0.325                        

0.1                        0.35                        

0.125                        0.375                        

0.15                        0.4                        

0.175                        0.425                        

0.2                        0.45                        

0.225                       0.475                        

0.25                        0.5                        

 

 ̂ | ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

| ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

 ̂ | ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

| ( )
 ( ̂)

 𝑎 ( )
  ( ̂   

 )| 

0.5                        0.75                       

0.525                        0.775                       

0.55                        0.8                        

0.575                        0.825                        

0.6                        0.85                        

0.625                        0.875                        

0.65                        0.9                        

0.675                       0.925                        

0.7                        0.95                        

0.725                        0.975                        

0.75                       1              

Кестедегі мәліметтерден параметрлеу әдісі арқылы табылған сандық 

шешімінің қателігі      аспайтынын байқаймыз.  
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Мысал 2. [   ] кесіндісінде              ,  ( )        ( )    ( )  
  шеттік есебін қарастырайық. Осы есептің сандық шешімін табу керек.  

Шешуі. Алдымен екінші ретті дифференциалдық теңдеуді теңдеулер 

жүйесіне келтіріп аламыз. Ол үшін жаңа функциялар енгіземіз:  

                                                                                  ( ) 

     
  және        

  ескерсек,   
     және   

               
  

              

Ал шекаралық шарттар келесі түрде өрнектеледі:   ( )        ( )    ( )  
 . Сонымен шеттік есепті мынадай етіп жазамыз:  

{
  
     

  
              

   ( )               ( )    ( )                  (6) 

(5) есепті (1), (2) түрде жазуға болады және  

 ( )  (
  
    

)       ( )  (
 
  
)        (

  
  

)      (
  
  

)       (
  
 
)   

(6) шеттік есептің дәл шешімі    ( 
   
   

)  болсын. Осы есепті ұсынылған 

алгоритм бойынша параметрлеу әдісімен шығарамыз. Аралықты тең 4-ке бөліп, 

Коши есептерін                   қадамдармен шеше отырып 

табылған сандық шешімнің қателігі       аспайтыны байқалды. 
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матем. физ. 1989. –Т. 29. №1.-С. 50-66. 

2. Назарова К.Ж , Алиханова Б.Ж .Сызықты екі нүктелі шеттік есепті 

шешудің бір  сандық әдісі.  
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Poбoтoтexникa caлacы біздің eлдe eнді ғaнa aяққa тұpып eceйіп, дaмып 

кeлeді. Біздің eл үшін poбoтoтexникa өтe жac caлa. Eліміздің бұл caлaдa 

жeтіcтігіміз көп eмec. Мeктeптepдe poбoтoтexникa үйіpмeлepі aшылып, 

oқушылap poбoтoтexникa caлacымeн тaныcып кeлe жaтыp. Физикa, 

мaтeмaтикa, инфopмaтикa пәнімeн ұштacқaн caлa бaлaның oй-өpіcін 

дaмытуғa тaптыpмac мүмкіндік. Poбoтoтexникa бaлaның лoгикaлық 

дaмуымeн қaтap бaлa қoлының икeмділігін дaмытaды. Poбoтoтexникaмeн 

мeктeп кeзінeн тaныcқaн oқушылap бұл caлaғa қызығушылығы пaйдa 

бoлып, coның apқacындa бoлaшaқтa poбoтoтexникa caлacындa көптeгeн жac 

ғaлымдap пaйдa бoлaды. Бoлaшaқтa біздің жacтapдың қoлындa кeлeшeк 

ұpпaқтың oйы ұшқыp білімді бoлу poбoтoтexникa үйіpмecінің үлecі зop [1]. 

Poбoтoтexникa - бұл aвтoмaттaндыpылғaн тexникaлық жүйeлepді 

дaмытумeн aйнaлыcaтын қoлдaнбaлы ғылым. Poбoтoтexникa элeктpoникa, 

мexaникa жәнe бaғдapлaмaлaу cияқты пәндepгe cүйeнeді. 

Қaзіpгі қoғaмдa poбoттap біздің өміpімізгe eнгізілудe, көптeгeн пpoцecтep 

poбoттapмeн  aуыcтыpылудa. Poбoттapды қoлдaну caлaлapы әp түpлі: мeдицинa, 

құpылыc, гeoдeзия, мeтeopoлoгия жәнe т.б. Өміpдe көптeгeн пpoцecтep бap, 

aдaм eнді poбoттaндыpылғaн құpылғылapcыз (мoбильді poбoттapcыз) eлecтeтe 

aлмaйды: бaлaлap мeн epeceктep oйыншықтapының бapлық түpлepінe apнaлғaн 

poбoт, мeдбикeгe apнaлғaн poбoт, күтушігe apнaлғaн poбoт, үй күтушіcінe 

apнaлғaн poбoт, т.б. Бұл caлaдa білімдepі бap мaмaндapғa  cұpaныc жoғapы. 

Poбoтoтexникaны бacтaуыш cыныптaн бacтaп oқу пpoцecінe eнгізу мәceлecі 

өзeкті бoлып тaбылaды. Eгep бaлa жac кeзінeн бacтaп ocы caлaғa қызығушылық  

тaнытca, oл көптeгeн қызықты нәpceлepді тaбa aлaды. Coндықтaн 

poбoтoтexникaны oқу үдepіcінe жәнe cыныптaн тыc жұмыcтapғa eнгізу 

мaңызды әpі өзeкті бoлa түcудe. Мeктeптepдe бaлaлapғa poбoтoтexникaны  

oқытудa  қoлдaнылaтын нeгізгі құpaл - бұл LEGO Mindstorm кoнcтpуктopлapы. 

Біздің caлaдa poбoтoтexникaны білім бepу үдepіcінe eнгізу бoйыншa әдіcтeмeлік 

нұcқaулap жacaлды [2]. 

Oқытудың жaңa cтaндapттapы жүйeлік-іc-әpeкeттік тәcіл нeгізіндe 

қapacтыpылaтын білім бepу нәтижeлepінe бaғдapлaудың aйpықшa epeкшeлігінe 

иe.Бұл oқыту cтpaтeгияcы Lego білім бepу opтacын жүзeгe acыpуғa көмeктeceді.  

Мeктeп caбaғы жәнe қocымшa білім бepу шeңбepіндe Lego poбoтты 

кeшeндepін кeлecі бaғыттapдa пaйдaлaнуғa бoлaды:  

 Дeмoнcтpaция;  

 Aлдыңғы зepтxaнaлық жұмыc жәнe тәжіpибeлep;  

 Зepттeу жoбacы.  

Poбoтoтexникa нeгіздepін oқытудың тиімділігі кeлecі әдіcтepді қoлдaнa 

oтыpып өткізілeтін caбaқтapды ұйымдacтыpуғa дa бaйлaныcты:  

 Түcіндіpмeлі - иллюcтpaтивті - aқпapaтты әpтүpлі тәcілдepмeн ұcыну 

(түcіндіpу, әңгімe, әңгімe, нұcқaулық, дeмoнcтpaция, тexнoлoгиялық 

кapтaлapмeн жұмыc жәнe т.б.);  

 Эвpиcтикaлық - шығapмaшылық қызмeттің әдіcі (шығapмaшылық 
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мoдeльдep құpу жәнe т.б.)  

 Пpoблeмaлық - пpoблeмaны тұжыpымдaу жәнe oны cтудeнттepдің өз 

бeтіншe іздeуі;  

 Бaғдapлaмaлaнғaн - пpaктикaлық жұмыc бapыcындa opындaлуы 

кepeк oпepaциялap жиынтығы (фopмa: кoмпьютepлік шeбepxaнa, 

жoбaлық қызмeт);  

 Peпpoдуктивті - білім мeн іc-әpeкeт тәcілдepін жaңғыpту (фopмacы: 

үлгі бoйыншa құpылымдap мeн үлгілepді жинaу, әңгімe, aнaлoгия 

бoйыншa жaттығулap),  

 Ішінapa - мұғaлімнің көмeгімeн пpoблeмaлық мәceлeлepді іздeу - 

шeшу;  

 Іздeу жүйecі - пpoблeмaлapды тәуeлcіз шeшу;  

 Пpoблeмaны ұcыну әдіcі - бұл мұғaлімдepгe пpoблeмaны 

тұжыpымдaу, oны мұғaлімнің өзі шeшуі, cтудeнттepдің шeшугe 

қaтыcуы.  

Poбoтoтexникaны зepттeудe қoлдaнылaтын нeгізгі әдіc - бұл жoбa әдіcі. 

Жoбa әдіcі дeгeніміз - cтудeнттep өздepінің жeкe мәceлeлepін қoятын жәнe 

шeшeтін білім бepу жaғдaйлapын ұйымдacтыpу тexнoлoгияcы жәнe oқушының 

өзіндік бeлceнділігін қoлдaу тexнoлoгияcы. 

Жoбaлық oқыту - бұл cтудeнттepгe білім, білік дaғдылapын игepугe, 

күpдeлі, нaқты cұpaқтapғa жәнe мұқият жacaлғaн тaпcыpмaлapғa нeгіздeлгeн 

кeң ғылыми-зepттeу қызмeті apқылы жұмылдыpaтын жүйeлі oқыту әдіcі.  

Lego жoбacын дaмытудың нeгізгі кeзeңдepі:  

1. Жoбa тaқыpыбын бeлгілeу.  

2. Ұcынылғaн жoбaның мaқcaты мeн міндeттepі. Гипoтeзa.  

3. Lego мoдeлі NXT (RCX) нeгізіндe мexaнизм жacaу.  

4. Lego Mindstorms (RoboLab) opтacындa жұмыc іcтeу мexaнизмінің 

бaғдapлaмacын құpу. 

5. Мoдeльді тecтілeу, aқaулap мeн aқaулapды жoю. 

Жoбaлapды әзіpлeу жәнe жөндeу кeзіндe cтудeнттep біp-біpімeн 

тәжіpибeлepімeн бөліceді, бұл oқушылapдың тaнымдық, шығapмaшылық 

қaбілeттepін дaмытуғa, coнымeн қaтap тәуeлcіздіккe өтe әcep eтeді. Ocылaйшa, 

cіз Lego инфopмaтикa куpcын oқып үйpeнудің қocымшa құpaлы бoлa oтыpып, 

cтудeнттepгe қopшaғaн opтa epeкшeліктepін жәнe көмeкші мaтepиaлдapдың 

бoлуын ecкepe oтыpып, бepілгeн жaғдaйғa cәйкec шeшімдep қaбылдaуғa 

мүмкіндік бepeтінінe ceнімді бoлa aлacыз. Жәнe, мaңыздыcы, cіздің іc-

әpeкeттepіңізді aйнaлaңыздaғы aдaмдapмeн үйлecтіpу мүмкіндігі, т. - тoптa 

жұмыc іcтeу.  

Poбoтoтexникaны oқудың қocымшa apтықшылығы кoмaндaны құpу жәнe 

бoлaшaқтa poбoтoтexникa бoйыншa қaлaлық, oблыcтық, бүкілpeceйлік жәнe 

xaлықapaлық oлимпиaдaлapғa қaтыcу бoлып тaбылaды, бұл oқушылapдың білім 

aлуғa дeгeн ынтacын eдәуіp apттыpaды. Poбoтoтexникaны пaйдaлaнудың нeгізгі 

мaқcaты - қoғaмның әлeумeттік тaпcыpыcы: білім бepу мaқcaттapын өз бeтіншe 

қoюғa, oлapды жүзeгe acыpу жoлдapын жoбaлaуғa, жeтіcтіктepін бaқылaуғa 
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жәнe бaғaлaуғa, әp түpлі aқпapaт көздepімeн жұмыc іcтeугe, oлapды бaғaлaуғa 

жәнe coл нeгіздe қaбілeтті жeкe тұлғaны қaлыптacтыpу. , өзіндік пікіpін, пікіpін, 

бaғaлaуын тұжыpымдaу. Яғни, cтудeнттepдің нeгізгі құзыpeттіліктepін 

қaлыптacтыpу.  

Жaлпы жәнe opтa білім бepудeгі құзыpeттілік тәcіл білім бepу caлacындaғы 

әлeумeттік күтулepгe дe, білім бepу пpoцecінe қaтыcушылapдың мүддeлepінe дe 

oбъeктивті түpдe cәйкec кeлeді. Құзыpeттіліккe нeгіздeлгeн тәcіл дeгeніміз - бұл 

білім бepу нәтижeлepінe бaғыттaлғaн тәcіл, aл білім бepу нәтижecі aлынғaн 

aқпapaт мөлшepі eмec, әp түpлі пpoблeмaлық жaғдaйлapдa әpeкeт eту қaбілeті 

бoлып тaбылaды.  

Жaлпы білім бepу жүйecінің бacты міндeті - жeкe тұлғaның aқпapaттық 

құзыpeттілігінің нeгіздepін қaлaу, яғни. cтудeнткe aқпapaтты жинaу жәнe 

жинaқтaу әдіcтepін, coнымeн қaтap oны түcіну, өңдeу жәнe пpaктикaлық 

қoлдaну тexнoлoгияcын мeңгepугe көмeктecу [3]. 

Coнымeн, қopытындылaй кeлe oқушылap өздігінeн біp нәpce жacaғaн 

нeмece oйлaп тaпқaн кeздe нeғұpлым бeлceнді oйлaнaды. Poбoтoтexникaны 

мeңгepгeн әp біp бaлa жaн – жaқты дaмығaн, білімді, oйлaу қaбілeті жoғapы, 

ұшқыp oйлы, жaңa тexнoлoгиялapды жoғapы дeңгeйдe мeңгepгeн, өзі poбoт 

oйлaп тaбa aлaтын, шығapмaшыл бoлa aлaтынын coнымeн қaтap Eліміздің 

дaмуынa зop үлecін қocaтын, poбoтoтexникaны мeңгepгeн ғaлымдap 

шығaтынынa ceніміміз мoл. Жoғapы тexнoлoгиялық жaбдыққa  қapaжaт   

бeкep caлынбaғaндығы aнық. Мeктeп oқушылapын poбoтoтexникa caбaқтapынa 

тapту - бұл жaңa буын инжeнepлepін дaмыту мүмкіндігі. 

 

Қoлдaнылғaн әдeбиeттep: 

1. Н.Ә.Нaзapбaeв. Poбoтoтexникa жaйлы ...  

2. https://infourok.ru/bilim-beru-zhyesindegi-robototehnikani-rli-

3236159.html 

3.  «Пeдaгoгикaлық шeбepлік» ІІ Xaлықapaлық  ғылыми  кoнфepeнция 

(Мәcкeу, жeлтoқcaн 2012 жыл.) 

 

Ғылыми жeтeкші:  п.ғ.к., дoцeнт Бaйгaнoвa A.М. 

 

 

«PADLET» ВИРТУАЛДЫ ТАҚТАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ  

 

Рахат Ә.Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Оқушылар немесе студенттер тобы электронды түрде білім беру 

материалдарын алатын виртуалды кеңістікте жұмыс істеу сөзсіз артықшылық 

береді. Кез келген мәтіндік материалдарға презентациялар, суреттер, аудио 

және видео материалдар қосылса, олар тыңдаушының жадында қалады, әрі 

оқыту әлдеқайда тиімді болады. 
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Мектептің әр кабинеттерінде тақталар бар екені анық. Тақтаның көмегімен 

оқушыларға тапсырмалар орындатып, есептер шығартуға болады, мұнда 

мұғалім қатені түзете алады. Алайда сабақ үстінде тақтаға 5 адамнан артық 

оқушыны шығаруға уақыттың жеткіліксіздігі кедергі келтіреді.  Сонымен қатар, 

кейбір оқушылар тек қана өзге оқушылардың тақтада орындаған жұмыстарын 

көшіріп, жеке жұмыстанбауы мүмкін. Осы ретте “Padlet” онлайн тақтасын 

пайдалану айтарлықтай көмектесе алады. 

Padlet — бұл әр оқушыға өз жұмысын тақтаға іліп қоюға, ал мұғалімге көп 

уақыт жұмсамай және ауыр дәптерлерді жинамай-ақ, әрқайсысына түсініктеме 

беруге және бағалауға мүмкіндік беретін онлайн қызмет. 

Белгілі бір тақырып бойынша материалдарды бірлесіп жинау үшін онлайн 

тақтаны пайдалануға болады. Бұл жағдайда оқушылар бүкіл сыныпта да, 

топтарда да жұмыс істей алады. Барлық ресурстар бір жерде жиналады және 

ешқашан жоғалмайды. 

Padlet тақтасында жазбалар, суреттер, фотосуреттер (құрылғының веб-

камерасын қоса), файлдар мен сыртқы ресурстарға сілтемелер қосуға 

мүмкіндіктер бар. Бұл сервиспен жұмыс істеу өте оңай және интуитивті 

қарапайым. 

Сервис  тегін, орыс тіліндегі нұсқасы бар, үйрену оңай және бастапқы 

дайындықты қажет етпейді. Сайтқа кіре отырып, пайдаланушы бірден сервис 

мүмкіндіктеріне қол жеткізе алады және оның функцияларын тіркеусіз де 

қолдана бастайды. 

Padlet сервисін мүмкіндіктері: 

 виртуалды тақтаның дизайнын таңдау мүмкіндігі; 

 нақты уақыт режимінде ұжымдық қызметті ұйымдастыру және визуалды 

контентпен жұмыс істеу мүмкіндігі; 

 материалдарды кез келген тасымалдаушыдан, сондай-ақ Интернет 

желісінен (фото -, Бейне -, аудиофайлдар) орналастыру мүмкіндігі; 

 портфолио ретінде пайдалану мақсатында оқушылардың жұмысын 

суретке түсіріп, оны қабырғаға жариялау мүмкіндігі; 

 сауалнама жүргізу мүмкіндігі.  

 оқушылардан кері байланыс алуға, олар өздерінің әсерлері мен идеяларын 

ортақ пайдалану мүмкіндігі. 

Padlet – виртуалды тақтасын Padlet.com сайты арқылы өзіңіз тіркеліп тегін 

қолдануға болады. 

1. Padlet қосымшасына кіру үшін https://padlet.com/ сайтына өтіңіз. Войти 

батырмасына басыңыз. 

https://padlet.com/
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2. Аккаунтқа кіру үшін логин, пароль жазыңыз. 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

3. Сіздің жасаған падлеттеріңіз төмендегідей көрінеді. 

 

 

 
 

 

4. Жаңа падлет құру үшін Падлет құру батырмасын басып, кері байланыс 

үшін сұрақтарыңызды қойып, құруыңызға болады.  
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5. Құратын падлетіңіздің макетін таңдап алыңыз. 

 

 
 

6. Макетін таңдап алған соң, падлет атауын, белгісін, сипаттамасын 

жазасыз. Сонымен бірге падлетіңіздің фонын, баптауларын өзгертуге болады. 

 

 

 
 

7. Дайын болған жұмысыңызды жіберу түймесін басу арқылы сілтеме алып, 

қатысушы адамдарға жібересіз. 
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8. Сілтеме алған адамдар анонимно түрде сипаттамасына қарай плюс 

батырмасын басып, өз пікірлерін жібереді. 

 
 

 Мен өз практикамда “Padlet” онлайн тақтасында рефлексия, кері 

байланыс жасау үшін көптеген падлеттер құрдым. Менің ойымша, “Padlet” 

онлайн тақтасы мұғалімдерге сабақта қолдануда таптырмас мүмкіндіктерге ие 

орта болып табылады. 

 
 

Қорыта айтқанда, қазіргі ақпараттық және коммуникативтік 

технологиялардың дамуы мен ақпараттық қоғамның қалыптасу дәуірінде 

қоғамның кез-келген мүшелері әлеуметтік ортада еркін және икемді 

қоммуникативтік қатынастарға түссе, ақпараттық құралдардың көмегімен әр 

түрлі іс-әрекеттерді орындау қажеттілігі аясында бірнеше базалық түсініктердің 

қалыптасып жетілу үстінде екендігі байқалады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://ru.padlet.com/dashboard  

2. http://internet-for-teacher.blogspot.com/2017/12/padlet.html  

https://ru.padlet.com/dashboard
http://internet-for-teacher.blogspot.com/2017/12/padlet.html
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3. https://www.eduneo.ru/6470-2/  

 

Ғылыми жетекші:  магистр Медеуова А.Б. 

 

 

STEM ЖӘНЕ STEAM БІЛІМ БЕРУ 

 

Рахат Ә.Е., Аманбаева Н.Н., Зияддинова Ж.А., Қасымбек И.Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Бүкіл әлемде STEAM әдістемесіне білім беруді реформалау аясында және 

танымал БАҚ желілерінде үлкен назар аударылады. «STEAM саласында білім 

беру» терминінің кеңінен қолданылуына қарамастан, STEM саласында білім 

беру деген нені білдіретіні және ол оқу жоспары мен оқушылардың оқу 

үлгерімі тұрғысынан нені білдіретіні жөнінде әлі де белгісіздік бар. 

STEAM – оқытудың біріктірілген тәсілі, оның шеңберінде  академиялық 

ғылыми-техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір контексінде зерттеледі.   

Бұндай тәсілдің мақсаты – мектеп, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасында 

STEAM-сауаттылықты дамытуға және әлемдік экономикадағы бәсекеге 

қабілеттілікке ықпал ететін нық байланыстарды орнату (Tsupros, 2009)[1-2]. 

STEAM тиімді жақтары:  

- Қазақстандағы ЅТЕАМ білім беру мақсаттарына белгілі бір мемлекеттік 

қолдаудың, мемлекеттік бағдарламаларда ескертудің болуы; 

- Қазақстанның Педагогикалық және академиялық қоғамдастығы ЅТЕАМ 

енгізудің маңыздылығын түсінеді; 

- Қазақстанда ЅТЕАМ-орталықтар мен зертханалар желісін ашу, жеке 

бастаманы жандандыру; 

- Қазақстанның STEM саласындағы халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтастығын кеңейту;  

- Оқушылардың технологияларға қол жетімділігі;.  

- Оқушыларға нақты өнімдердің әртүрлі прототиптерін өздері модельдеуге 

және құрастыруға ұсынылатын сабақтарды ұйымдастыру, бұл 

студенттерге шешімділікке, өз күшіне деген сенімге, сондай-ақ сабақ 

сабақтарында алынған теориялық білімнің қажеттілігіне деген 

сенімділікке мүмкіндік береді; 

- Жеке мектептерде STEAM тәжірибесін енгізудің сәтті тәжірибесі. 

Әлсіз жақтары: 

- Іске асырудың қиындықтары-бірнеше пәндерді біріктіру және 

практикалық қолдану оқытудың жаңа принциптерін қажет етеді; 

- Мектеп жұмысын инфрақұрылымдық қайта құру қажеттілігі. Сыныптар, 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету – барлығы STEM жаңа 

технологияларына сәйкес келуі тиіс; 

https://www.eduneo.ru/6470-2/
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- Мұғалімдердің жұмысын ұйымдастырудағы қиындықтар. Қосымша 

кәсіби даярлықтан өткен және жаратылыстану-ғылыми оқу пәндері мен 

технологиялардың бірыңғай жүйесінде жұмыс істеуге дайын мұғалімдер 

ғана STEM-ді іске асыра алады. Оларға біртұтас көзқарас, байланысты 

пәндерді түсіну қажеттілігі қажет; 

- Қазақстанда жоғары білікті педагогикалық кадрлардың, оның ішінде 

STEM-тәсіл бойынша жалпы жетіспеушілігі; 

- Мұғалімдердің психологиялық бейімделуінің күрделілігі, сенімділіктің 

болмауы және жаңа рөлге дайын болмауы, ЅТЕАМ қолдану түсінігінің 

болмауы; 

- Орта білім берудің жаратылыстану-ғылыми және техникалық құрамдас 

бөлігінің әлсіреуі. Мектеп түлектерінің басым бөлігінің төмен бағалары 

мен әлсіз білімдері; 

- Білім алушылардың кәсіби бағдарлануының әлсіздігі және озық 

технологияларды игеруге деген ұмтылыстың төмендігі; 

- STEM шеңберінде жобалық және проблемалық-бағытталған оқытуға 

сынып-сабақ жүйесін бейімдеу қиындықтары; 

- Қазақстандағы білім беру жүйесінің жалпы бюрократиялануы және 

реттелуі; 

- Қазақстанның білім беру мекемелерінің жұртшылықпен өзара іс-қимыл 

деңгейінің төмендігі. 

STEM-білім беру барған сайын күшейтілген қаржыландыру аймағына 

айналуда: әр түрлі коммерциялық емес ұйымдардың өсіп келе жатқан саны 

мектептерге технологиялық бағытталған жобаларды жүзеге асыру үшін 

гранттар береді[3]. 

STEM білім берудің мүмкіндіктері: 

- Кәсіби даму үшін мүмкіндіктердің кең таңдауының болуы; 

- Инженерлік ойлаудың жаңа түрі және өнертапқыштық әлеуеті, 

технологияларды дамыту мен басқаруға арналған құзыреттер жиынтығы 

бар мамандарға сұранысты арттыру; 

- Күрделі Технологиялық объектілермен жұмыс істеудің практикалық 

дағдылары бар білікті мамандарға (STEM-қызметкерлерге) сұранысты 

ұлғайту; 

- Жалпы STEM-сауаттылығы және проблемалық-бағдарланған ойлаудың 

жалпы дағдылары бар, яғни кез келген салада және кәсіби салада 

(медицинада, экологияда, психологияда, IT, фармацевтикада, 

нанотехнологияларда, авиақұрылыста және басқа да салаларда) 

міндеттерді қою және орындау үшін цифрлық және әлеуметтік 

құзыреттерді меңгерген мамандарға сұранысты ұлғайту;  

- STEM арқасында халықаралық байланыстар мен ынтымақтастықты одан 

әрі кеңейту және Қазақстанда білім беруді интернационалдандыруды 

дамыту. 
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Қазіргі заманғы STEM-білім беруде шығармашылық және көркемдік 

пәндерді (өнеркәсіптік дизайн, сәулет және индустриялық эстетика және т.б.) 

қамтитын креативті бағыт белсенді дамуда, ол дұрыс тәсілде "техникалар" және 

"гуманитарлық ғылымдар"болып бөліну проблемасын шешуге қабілетті. 

Қауіптер: 

- STEM бойынша мұғалімдердің тар мамандануы айқын, нәтижесінде 

оқушылардың білімі фрагменттелген болуы мүмкін. 

- STEM тәсілінің сыншылары іргелі білімнің, жалпы ұғымдар мен 

тұжырымдамалардың дамуына, күрделі дерексіз идеялар мен 

модельдермен жұмыс істеу қабілетіне зиян келтіретін практикалық және 

жеке міндеттерге деген құштарлыққа қатысты алаңдаушылықты 

білдіреді. 

- Тек техникалық дағдыларға басымдық беру қаупі. Шетелдік ғалымдар 

жүргізген зерттеулер IT-компанияларға тек техникалық мамандар ғана 

емес, гуманитарлық ғылымдар да қажет екенін көрсетеді. 

Жаратылыстану-математикалық және техникалық ғылымдарды оқып 

қана қоймай, шығармашылық үшін кеңістік қалдыру қажеттілігі бірінші 

орынға шығады. 

- Операциялық жүйелер мен техниканы жақсы меңгерген студенттер 

әдеттегі "күнделікті мәселелерді"шешуде қиындық сезінуі мүмкін. 

- Бірқатар дағдыларды жоғалту қаупі. Оқушылар негізінен STEM-ге назар 

аударғандықтан, олар жоғары стандартты емес дағдыларды қажет ететін 

кейбір дағдыларды жоғалтуы мүмкін. Көптеген өнертабыстар мен 

жаңалықтар жоқ және "ақылға сыймайтын" нәрселер туралы ойлау 

арқылы пайда болды. 

Сонымен қатар, STEM-біліммен айналысатын әлемдік мамандар мектеп 

деңгейінде жобалық тәсіл мен пәнаралық байланысты енгізудің қиындықтарын 

атап өтті. Сынып-сабақ жүйесінде айтарлықтай шектеулер бар. Оның түбегейлі 

өзгеруінсіз STEM-тәсіл шеңберіндегі жұмыс перспективалары әзірге келесі 

бағыттарға көшуде: 

- жаңа формалар мен жаңа мазмұн жүзеге асырылатын үйірмелер, 

факультативтер және қосымша білім беру; 

- жеке сабақтар сапасының өзгеруі. Зерттеу және жобалау әдістері мен 

оқыту техникаларын енгізу; 

- "пәндік апталарды" алмастыра алатын және әртүрлі пәндердің 

мұғалімдеріне белгілі бір проблемаға назар аударуға және өзара 

күшейтуге мүмкіндік беретін "проблемалық апталарды" ұйымдастыру; 

- білімнің әртүрлі салалары, ортақ міндеттер мен "зәкірлік нүктелер" 

материалы бойынша бір заңдарды (схемаларды, модельдерді) зерделеуге 

бекіту үшін жекелеген мұғалімдер мен пәндер деңгейіндегі кооперация»; 

- шығармашылық, эксперименттер, зерттеулер және жобалық идеяларды 

іске асыру үшін шеберханаларға, жабдықтарға (микроскопқа, 

реактивтерге, материалдарға) еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда белсенді даму байқалады. STEM-орта білім 

беру жүйесіндегі тәсілдер. Осыған мысал жаңартылған оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларын енгізу мемлекеттік бағдарлама шеңберіндегі білім беру 

мазмұны Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған бағдарламалар. Осы бағдарламаны іске асыру: 

STEM-оқыту контексінде оқу бағдарламалары құрастырылуда [4].  

Тұтастай алғанда, STEM-нің Қазақстан экономикасының салаларына 

әсерін талдауды қорытындылай келе, оның дамуын біртұтас және серпінді жүйе 

ретінде қарау керек екенін атап өткен жөн. Жоғары білікті STEM-мамандарды 

даярлаудың жолға қойылған жүйесі көптеген озық технологияларда: 

ақпараттық-коммуникациялық және электрондық, жаңа материалдар 

өндірісінде, нанотехнологияларда, биотехнологияларда және медициналық 

технологияларда және басқа да көптеген әлеуетті бағыттарда технологиялық 

серпілісті қамтамасыз етуге қабілетті. Бұл Қазақстан экономикасының барлық 

салаларына айтарлықтай әсер етеді. 

Қазақстанда STEM-нің жеткілікті жоғары әлеуеті оның дамуының 

арқасында цифрлық экономикаға салыстырмалы түрде ауыртпалықсыз көшуге 

байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, STEM бірқатар оң әлеуметтік-

экономикалық әсерлерді қамтамасыз етуге, Жұмыспен қамту модельдерін 

жақсартуға және Қазақстан өңірлеріндегі еңбек нарығындағы әлеуметтік 

шиеленістің төмендеуіне алып келуге қабілетті. Біздің ойымызша, болашақта 

бұл жекелеген салалардың да, жалпы ұлттық экономиканың да жоғары бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етеді. 
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Күрделі пайыздар (немесе құрама пайыздар) - бұл негізгі қарыз бойынша 

да, өткен кезеңдердегі жинақталған пайыздар бойынша есептелген несие 

немесе салым бойынша сыйақы.  Күрделі пайыз 17-ші ғасырда Италияда пайда 

болды деп саналады, күрделі пайызды "пайыздық пайыз" деп санауға болады 

және бұл сома тек негізгі сомаға есептелген қарапайым пайызға қарағанда тез 

өседі.  

Пайыздарды есептеу қосылымы қосылу жиілігіне байланысты болатын 

жылдамдық, кезеңдердің қосылу саны неғұрлым көп болса, пайыздық үлес 

соғұрлым көп болады. Осылайша, жылдық 10% есептелген 100 долларға 

есептелген күрделі пайыздар сомасы сол уақыт аралығында жылдық 5% 

есептелген 100 долларлық күрделі пайыздар сомасынан төмен болады. 

Пайыздық мөлшерлеменің әсері бастапқы негізгі сомаға сүйене отырып, барған 

сайын оң пайда әкелуі мүмкін болғандықтан, оны кейде "күрделі пайыздардың 

кереметі" деп атайды. 

Күрделі пайыздарды есептеу 

Күрделі пайыздар бастапқы негізгі соманы бірлікке және жылдық 

пайыздық мөлшерлемеге көбейту арқылы есептеледі, құрамдас кезеңдердің 

санына көбейтіледі. Содан кейін алынған құннан несиенің жалпы бастапқы 

сомасы алынады [1]. 

Күрделі пайыздарды есептеу формуласы: 

Құрама пайыз = болашақ негізгі қарызды (немесе болашақ құнын) 

шегергендегі негізгі қарыз бен пайыздың (немесе болашақ құнның) жиынтығы 

= [P (1 + i ) 
n
 ] - P 

= P [(1 + i ) 
n
 - 1] 

Онда: 

P = негізгі 

I = номиналды жылдық пайыздық мөлшерлеме 

n = күрделі пайыздарды есептеу кезеңдерінің саны 

Үш жылдық несиені жылына 5% -бен 10000 доллардан алыңыз. Сыйақы 

мөлшері қандай болады? Бұл жағдайда: 

10000 USD [(1 + 0.05) 3 - 1] = 10,000 USD [1.157625 - 1] = 1 576,25 USD [1] 

Күрделі пайыздардың өсуі 

Жоғарыда келтірілген мысалды қолдана отырып, күрделі пайыздар 

алдыңғы кезеңдердегі жинақталған пайыздарды да ескеретіндіктен, қарапайым 

пайыздар сияқты пайыздар сомасы барлық үш жыл үшін бірдей болмайды. Осы 

қарыз бойынша үш жыл ішінде төленетін пайыздардың жалпы сомасы 1 576,25 

долларды құраса да, әр жылдың соңында төленетін пайыздар төмендегі кестеде 

көрсетілген. 

Уақыт өте келе күрделі пайыздар қалай өседі 

Онда 30 жылдан кейін олар 40 000 доллардан асады, бұл күрделі пайыз 

ретінде 30 000 доллардан асады.[3] 
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Қиын кезеңдер 

Күрделі пайыздарды есептеу кезінде күрделі пайыздарды есептеу 

кезеңдерінің саны үлкен мәнге ие. Негізгі ереже-күрделі пайыздарды есептеу 

кезеңдерінің саны неғұрлым көп болса, күрделі пайыздардың мөлшері 

соғұрлым көп болады. 

Күрделі пайыздар ұзақ мерзімді перспективада инвестициялардың 

кірістілігін едәуір арттыра алады. Қарапайым жылдық пайыздардың 5% алатын 

100 000 долларлық депозит 10 жыл ішінде жалпы пайыздар бойынша 50 000 

доллар әкеледі, ал 10 000 долларға 5% жылдық күрделі пайыздар сол кезең 

үшін 62 889,46 долларды құрайды. Егер күрделі пайыздарды есептеу кезеңі сол 

10 жылдық кезең ішінде ай сайын 5% күрделі пайызбен төленсе, пайыздардың 

жалпы сомасы 64 700,95 долларға дейін өседі.[1] 

Excel-де компаундирлеуді есептеу 

Көптеген калькуляторларда (қалта да, компьютер де) осы мақсатта 

қолдануға болатын экспоненттік функциялар бар. Егер күрделі күрделі 

тапсырмалар пайда болса, оларды Microsoft Excel көмегімен үш түрлі жолмен 

жасауға болады [2]. 

  Күрделі пайыздарды есептеудің бірінші әдісі - әр жылдың жаңа балансын 

пайыздық мөлшерлемеге көбейту. Сіз жылдық 5% пайыздық мөлшерлемемен 

жинақ шотына 1000 доллар салып жатырсыз және бес жылдан кейін қалдықты 

есептегіңіз келеді делік. Microsoft Excel бағдарламасында A1 ұяшығына "жыл" 

және B1 ұяшығына "Баланс" енгізіңіз. 0-ден 5-ке дейінгі жылдарды A2-ден A7-

ге дейінгі ұяшықтарға енгізіңіз. 0 жылдық балансы 1000 долларды құрайды, 

сондықтан B2 ұяшығына "1000" енгізу керек. Содан кейін B3 ұяшығына  "= B2 

* 1.05" енгізіңіз. Содан кейін B4 ұяшығына "= B3 * 1.05" енгізіп, B7 ұяшығына 

жеткенше жалғастырыңыз. B7 ұяшығында есептеу "= B6 * 1.05 " болады. 

Сонымен, B7 ұяшығындағы есептелген мән - $ 1276.28-бұл бес жылдан кейін 

Жинақ шотыңыздағы қалдық. Күрделі пайыздардың мәнін табу үшін 1276,28 

доллардан 1000 доллар шегеріңіз; 
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  Күрделі пайыздарды есептеудің екінші әдісі - бекітілген формуланы 

қолдану. Күрделі пайыздық Формула: ((P * (1 + i) ^ n) - P), мұндағы P - негізгі 

сома, I - жылдық пайыздық мөлшерлеме, ал N - кезеңдер саны. Жоғарыдағы 

ақпаратты қолдана отырып, A1 ұяшығына "негізгі мәнді" және B1 ұяшығына 

1000 енгізіңіз. Содан кейін A2 ұяшығына "пайыздық мөлшерлеме" және B2 

ұяшығына "0,05" енгізіңіз. A3 ұяшығына "Құрама кезеңдер" және B3 ұяшығына 

"5" енгізіңіз. Енді сіз B4 ұяшығындағы күрделі пайызды "= (B1 * (1 + B2) ^ B3) 

-B1" теру арқылы есептей аласыз, ол сізге $ 276.28 береді. 

  Күрделі пайыздарды есептеудің үшінші әдісі - макросты құру. Алдымен 

әзірлеуші қойындысында орналасқан Visual Basic редакторын іске қосыңыз. 

"Кірістіру" мәзірін нұқыңыз және "Модуль"таңдаңыз. Содан кейін бірінші 

жолға "Function Compound_Interest (P As Double, i As Double, n As Double) As 

Double" теріңіз. Екінші жолда табуляция пернесін басып, "Compound_Interest = 

(P * (1 + i) ^ n) - P" теріңіз. Модульдің үшінші жолында "функцияны аяқтау"деп 

теріңіз. Сіз күрделі пайыздық мөлшерлемені есептеу үшін функцияның 

макросын жасадыңыз. Жоғарыдағы сол Excel парағымен жұмыс істеуді 

жалғастыра отырып, A6 ұяшығына "күрделі пайыз" енгізіп, " = 

Күрделі_процент (B1, B2, B3)"теріңіз. Бұл cізге алғашқы екі мәнге сәйкес 

келетін $ 276.28 береді [2]. 

Араластыру жиілігі 

Пайыздар кез-келген белгіленген кезеңділік кестесі бойынша, күн сайын 

жыл сайын көбейтілуі мүмкін. Әдетте қаржы құралдарына қолданылатын 

күрделі пайыздарды есептеу жиілігінің стандартты графиктері бар. 

Әдетте банктегі жинақ шоты үшін күрделі пайыздарды есептеудің 

күнделікті кестесі қолданылады. Компакт-диск үшін күрделі пайыздарды 

есептеу жиілігінің әдеттегі графиктері-күн сайын, ай сайын немесе жарты 

жылда бір рет; ақша нарығының шоттары үшін - көбінесе күн сайын. Тұрғын үй 

ипотекалық несиелері, жылжымайтын мүлік несиелері, жеке бизнес несиелері 

немесе несие карталары бойынша шоттар үшін әдетте күрделі пайыздарды 

есептеудің ай сайынғы кестесі қолданылады. 

Сондай-ақ, есептелген пайыздар іс жүзінде қолданыстағы балансқа 

есептелетін әртүрлі уақыт аралықтары болуы мүмкін. Шоттағы пайыздар күн 

сайын, бірақ тек ай сайын есептелуі мүмкін. Пайыздар іс жүзінде есептелген 

немесе қолданыстағы балансқа қосылған кезде ғана олар шотқа қосымша 

пайыздар ала бастайды. 

Кейбір банктер сонымен қатар күрделі пайыздарды үздіксіз есептеуді 

ұсынады, бұл кез-келген уақытта қарыздың негізгі сомасына пайыздарды 

арттырады. Күрделі пайыздарды жиі есептеу инвесторға немесе несие берушіге 

пайдалы. Қарыз алушы үшін керісінше. [3] 

Күрделі инвестиция 

Брокерлік есепшот аясында қайта инвестициялау жоспарын таңдаған 

инвестор, іс жүзінде, салғанының барлығына пайыз өсіру мүмкіндігін 

пайдаланады. Инвесторлар нөлдік купондық облигацияны сатып алғанда да 

күрделі пайыздар ала алады. Дәстүрлі облигациялар шығарылымы 
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инвесторларға облигациялар шығарылымының бастапқы шарттары негізінде 

мерзімді төлемдер ұсынады, және олар инвесторға чек түрінде төленгендіктен, 

пайыздар қосылмайды. 

Нөлдік купондық облигациялар инвесторларға пайыздық мөлшерлемені 

тексеруді жібермейді; оның орнына осы типтегі облигациялар бастапқы құнына 

дейін жеңілдікпен сатып алынады және уақыт өте келе өседі. Нөлдік-купондық 

облигациялардың эмитенттері облигацияның құнын өтеу кезінде оның толық 

бағасына жетуі үшін оны ұлғайту үшін компагенттерді қолданады. 

Несиені төлеу кезінде компаундинг сізге де көмектесе алады. Мысалы, 

айына бір рет толық төлемнің орнына айына екі рет ипотеканың жартысын 

төлеу сіздің амортизация мерзімін қысқартады және сізге айтарлықтай 

пайыздар үнемдейді [1]. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Высшая математика для экономистов. Под редакцией профессора 

Н.Ш.Кремера- Москва «Банки и биржи», 1998 г. 

2. Абуталипов, Р. Н. Excel для бухгалтера / Р.Н. Абуталипов. - М.: Альфа-

пресс, 2017.  

3. Жуленев С.В. Финансовая математика. Введение в классическую 

теорию. Ч.2/- М.: Моск.университета, 2012 г.  

 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ОҚЫТУ: 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛ 

 

Сарин Е.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Көптеген зерттеушілер білім беруді қолдау үшін роботтардың 

қолданылуын зерттеді. Зерттеулер көрсеткендей, роботтар жасай алады 

студенттерге есептер шығару қабілеттерін дамытуға және компьютерлік 

бағдарламалауды, математика мен жаратылыстану ғылымдарын үйренуге 

көмектесу. Бірінші кезеңінен бастап жаңа ұрпақта логика мен 

шығармашылықты дамытуға негізделген білім беру тәсілінің болашағы 

зор. Осы мақсатта робототехникалық жүйелерді пайдалану осы кезден бастап 

қолданыла бастаған кезде маңызды болып табылады. 

Бастауыш мектептерде роботты бағдарламалау көңілді, сондықтан оның 

тамаша құралы болып табылады. АКТ-ны енгізу және балалардың логикалық 

және тілдік қабілеттерін дамытуға көмектесу. 

Робототехникалық оқыту тәжірибесі итальяндық мектептерде 2000-2001 

жылдардан бастап жүзеге асырылып келеді, ол кезде алғашқы жоба болған 

ұсынды. Ол «Робот құру» деп аталды және оның сипаттамасын [Merlo, 2010] 

табуға болады. Сонымен қатар, оқыту, роботтарды бағдарламалау бастауыш 
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сынып оқушылары үшін лингвистикалық және әрдайым технологиялық емес, 

педагогикалық мәселелерге назар аударатын логикалық дағдылар. 

Бастауыш мектепте робот негіздерін оқу бағдарламасы ретінде оқыту 

мақсатында жасалған бағдарлама. Бірдей аспаптар басқа пәндер үшін көп 

салалы валидация және мотивация ретінде қолданылады (итальян, математика, 

Ғылым және т.б ...). Италияда білім беру 6-дан 16 жасқа дейін міндетті болып 

табылады және бес кезеңге бөлінеді. 

Соңғы үш жылда балалардан өздерінің тәуелсіз роботтарын жобалау, құру 

және бағдарламалау сұралады, Lego NXT жүйесін қолдану. 

LEGO Education WeDo - бұл қарапайым студенттерді практикалық 

жұмыстармен таныстыратын робототехника платформасы 

LEGO кірпіштері және National Instruments графикалық бағдарламалық 

жасақтаманың қарапайым формасы арқылы оқыту 

ұсынуы керек. Бұл кіші жастағы студенттерді ерте жаста негізгі 

инженерлік түсініктерге баулудың қызықты әрі қарапайым тәсілі. 

LEGO Education WeDo қолдану балалардың белсенді қызығушылығын 

тудыратын практикалық оқыту тәжірибесін ұсынады, шығармашылық ойлау, 

ұжымдық жұмыс және проблемаларды шешу дағдылары. LEGO Education 

WeDo - бұл практикалық платформа. Бастауыш сынып оқушылары 

робототехника қосымшаларын құра отырып, дербес компьютермен 

басқарылады. 

LabVIEW бағдарламасының жеңілдетілген нұсқасы. LEGO Education 

WeDo интуитивті және интерактивті интерфейсін біріктіру арқылы 

бағдарламалық жасақтама, LEGO кірпішінен модельдер құрастырудың 

физикалық тәжірибесі бар, студенттер физикалық және практикалық және 

ақыл-ойдың тәжірибесін қамтамасыз ететін виртуалды әлемдер ([LabVIEW 

Graphical System Design]). Бұл жүйе басқа елдерде қолданыла бастады, оларды 

бастауыш мектептерде қолдануды ұсынады, балалардың білім алуы үшін 

мүмкін болатын жеңілдіктер. Мысалы, [Mayerovà, 2012] жылы автор бірінші 

контактіні талдайды. 

3-сынып оқушылары бастауыш мектепте LEGO WeDo-мен алғаш рет 

кездесетін жағдай. 

LEGO WeDo for таңдау мотивациясымен бірге бастауыш мектептердегі 

робототехниканы пилоттық зерттеу сипатталған, балалар әрекеті: 

бағдарламалау тілінің төмен қисығы (кодтан гөрі визуалды бағдарламалау, 

жазу), және онымен қамтамасыз етілген білім беру мазмұны. 

Соңғы жылдары National Instruments, Università Politecnica арасындағы 

ынтымақтастық дамып келеді. 

Бастауыш мектептерде мектептің бірінші сыныбынан бастап жаңа 

технологияларды қолдануды жақсарту. Бірі олар - бастауыш мектеп Istituto 

Comprensivo Largo Cocconi. 

Екі ғылыми және білім беру қоғамдастықтары АКТ компаниясының 

инвестицияларды жақсартудағы рөлін мойындайды. 
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Ғылыми және инженерлік білім беру, студенттерді технологиямен 

қызықтыру және тәрбиешілерді ресурстармен жабдықтау, оларға 

фундаменталды инженерлік ұғымдарды көңілді, практикалық түрде үйретуге 

көмектесу. Нақтырақ айтсақ, ұлттық аспаптар және Lego интерактивті, нақты 

әлемдік тәжірибені ұсынады; арзан және ақысыз оқыту мүмкіндіктері; күшті 

тәлімгерліктің ғаламдық бағдарламасы; технология және қаржыландыру. 

Бастауыш және орта мектеп мұғалімдеріне арналған K12Lab.com және NI 

курстық бағдарламалар порталы сияқты бастамалар. 

Университет оқытушылары оқытушылар тікелей қолдана алатын немесе 

оқу ортасына бейімдей алатын тиімді мазмұнмен ерекшеленеді.  

ACM бағдарламасы, TechReach, аз қамтылған отбасылардың студенттеріне 

тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Ғылым, технология, инженерия және 

математика дағдылары. LEGO MINDSTORMS NXT жиынтықтарымен жұмыс, 

қатысушылар роботтарды жобалау, құру және бағдарламалау негіздерін 

үйрену. TechReach бағдарламасы үш есе бағытталған. 

Бұл жобаның бірінші және басты мақсаты робототехниканы бастауыш 

мектепке енгізуге қатысты. 

Оқу жоспарларындағы қосымша қызметтік бағдарламалар ретінде 

ұсынылғаннан басқа, ресми емес түрде жүзеге асырылады. 

Жобалар балалардың өздерінің машиналарын бағдарламалауға үйрете 

отырып, олардың мүмкіндіктерін арттырғанын қалайды, робототехниканы 

ерекше жұмыс тәсілі емес, қалыпты жұмыс әдісі ретінде 

қарастыру. Робототехникамен бірге студенттер өздерінің логикалық 

қабілеттерін және шығармашылық қабілеттерін, ерекшеліктерін дамыту үшін 

әртүрлі мүмкіндіктерге ие бола алады, ойлау және сыни ойлау. Соңғы бес 

жылда жасалған алғашқы эксперименттік жұмыс толығымен қамтылды. 

Ұсынылған оқу бағдарламасы бастауыш мектеп пен жаңа оқудың бес 

жылында бөлінеді. Әр сыныпқа арналған бағдарлама келесідей түрде 

ұсынылады. 

Жобаның негізгі мақсаттары келесідей бөлінеді: 

1. I класс 

• Азимовтың әдебиетін және үш робототехниканы енгізе отырып, робоэтика 

ұғымдарын үйрену заңдары; 

• тапсырыс берудің жеңілдетілген бағдарламалары арқылы бірыңғай 

механикалық элементтер туралы білім алуын жоспарлау: пішіндер, 

материалдар, түстер мен элементтердің функционалдығы арасындағы 

айырмашылықты үйрену нарықта ұсынылған; 

• LEGO жүйесін пайдаланып модельді жеңілдетілген бағдарлама арқылы 

жоспарлау; 

• жұмыс ортасында модельді тексеру және растау тұжырымдамаларын түсіну. 

2. II-III класс 

• құрастырылған роботқа бірізді мақсатты жатқызу қабілетін алу; 

• ROBOT тұжырымдамасын нақты тапсырманы орындауы керек машина 

ретінде енгізу; 
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• датчиктер мен жетектерді адам аппараттарымен салыстыру арқылы зерттеу; 

• LEGO WeDo жүйесіне арналған бағдарламалық жасақтаманы енгізу. 

• қоршаған ортамен өзара әрекеттесе алатын қарапайым роботты жүзеге асыру. 

3. IV-V класс 

• кешенді құрастырылған роботқа бірізді мақсатты жатқызу қабілетін алу. 

• нақты және салыстырмалы күрделі мақсаттарға сәйкес робот құру мүмкіндігін 

алу. 

• Белгілі бір ортада өмір сүруге қабілетті белгілі бір зерттеу шеңберіне арналған 

роботты жоспарлау. 

• Роботтарды талдауға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу. 

• Роботты қалай құрастыруға және іске асыруға болатындығын түсіндіру үшін 

соңғы операторға арналған техникалық нұсқаулықты жүзеге асыру. 

Оқу жаттығуларының бесжылдық кезеңінде негізгі мақсаттар әр түрлі іс-

шаралар орындалады. 

Іс-шаралар әр оқу жылына және сыныпқа әр түрлі дидактикалық 

бірліктермен жоспарланған. Әрбір дидактикалық бірлік тұрады, балалардың 

құзыреттіліктерін арттыру және дамыту, қызметте қалыптасқан мақсат пен 

дағдыларға байланысты. 

Бірінші іс-шара алдымен балаларды қоршаған ортадағы өзгерістерді 

жинауға тартуға бағытталған: технологияларды дамыту туралы.  

Екіншіден, сол іс-әрекет практикалық іс-әрекеттің өзектілігіне 

бағытталған, балалардың қызығушылығын, қиялын және логикасын арттыру. 

Жетілген білімнің бағасы тексеріледі. 

Балаларға роботтардың әртүрлі міндеттері туралы және адам үшін пайдалы 

мақсаттар туралы суреттермен толтырылған құжатты жүзеге асыру. 

Екінші қызмет робототехника заңдарына деген көзқарасқа, атап айтқанда 

оларды талдауға бағыттауға қатысты үш заңның қажеттілігі және олардың 

қоғам заңдарымен байланысы. Мақсаты - балаларды әлеуметтікке тәрбиелеу, 

құндылықтар және басқаларға құрметпен қарау; сонымен қатар ережелерді 

белгілеу қажеттілігін атап өту маңызды болады 

Бұл барлық адамдардың әл-ауқатын үнемдеуге және арттыруға мүмкіндік 

береді. Тағы бір мақсат - технологиялық прогресті позитив ретінде үйрену, өмір 

аспектісі және топқа өзіндік үлес қосатын басқа пәндермен ынтымақтастықты 

арттыру. Іс жүзінде, мұғалімдер балаларға суреттермен жұмыс жасайтын 

робототехника туралы үш заңды білуге және қолдануға көмектеседі. 

Үшінші қызмет құрылымдалған және құрылымдалмаған материалдардан 

жасалған роботты жоспарлауға және құруға бағытталған, алғашқы екі жыл 

ішінде WeDo, үшінші және төртінші сыныптар үшін NXT және COTS және 

Соңғы жылға арналған шолу). Мақсат - дискриминация және материалдар 

белсенділігінің логикасын арттыру, жіктеу, әр түрлі материалдармен жұмыс 

жасау үшін шығармашылықты бірізділікпен арттыру және объектілерді бірге 

жасауға тырысу, алынған дағдыларды пайдалану. Балаларға екі қорытынды 

тест тапсыру ұсынылады. Бірінші, мұнда балалар дұрыс жасауы керек. 
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Әр түрлі робот бөлшектерін жіктеңіз, ал балалар а жасау үшін әр түрлі 

бөлшектерді ретімен робот орналастыруы керек. Басқа бағалау әрекеттері 

топтарда жүзеге асырылады; әр топ бөлшектерді жинап, робот құрастыруы 

керек. 

Төртінші іс-шара визуалды дамыту құралдарымен бағдарламалау туралы 

тренингке қатысты (негізінен WeDo және NXT LabVIEW кіріспесімен). Ақырғы 

мақсат - бағдарламалаудың кейбір негіздерін беру, сондықтан қарапайым және 

интуитивті визуалды шеңбер; сонымен бірге олар жаңаны ашуды бастайды. 

Компьютер қол жетімді функционалдық мүмкіндіктер. Олар роботты 

бағдарламалауды және оның нақты функцияларын біледі. Роботтың өзі көрсете 

алатын қабілеттеріне қарай өзгерту. Сонда балаларды ойлануға ынталандыру 

маңызды, робот бағдарламасын жекелендіру. Бұл жұмыста қалыптасқан 

дағдылар - түсіну және орындау, жеткізе білуге және өз тәжірибесін түсінікті 

түрде жеткізуге, қолдана білуге нұсқау. 

Компьютерлік және графикалық бағдарламалар және ақыр соңында 

объектіні мақсатқа жатқызу. Бұл жұмыс түсінуге бағытталған бағдарламаны 

әзірлеу кезінде бір блоктар іске асырылды. Мұғалім балалары болған кезде 

оларды қолдайды. 

Бағдарламалық жасақтама кезіндегі қиындықтар немесе оларды 

сыныптастары үйрете алады. 

Бесінші іс-шара роботты құрастыруға және бағдарламалауға бағытталған, 

нақты мақсаттарға сәйкес: роботты зерттеу дағдыларды, құрылыс бөліктерін 

жіктеу, робот бағдарламалық қамтамасыздандыру және робот жұмысын 

тексеру. Бұл жоба бағытталған оқушыларды материалдарды манипуляциялауға 

сенімділікке баулу, олардың қызығушылығын ояту, жаңа мәселелермен күресу. 

Сонымен қатар, топтық рух пен ортақ мақсатқа бірлесіп жұмыс істеу 

сезімін беру маңызды. Бұл белсенділік балаларға баламаларды табу арқылы 

проблеманы немесе өз жұмысындағы қателіктерді қалай шешуге болатынын 

түсінуге көмектеседі. 

Роботтарды құру және бағдарламалау кезінде робототехниканың үш 

заңдылығын сақтау қажеттілігін түсіну. Осы қызметтің соңғы сынағы 

балалардың роботты берілген тапсырмаға сәйкес қалай жасайтындығын 

тексергісі келеді. Олар процесс түсіндірілетін жерде мәтін шығару қажет. 

Жоғарыда аталған композицияны жеке немесе жалпы орындауға болады. 

Соңғы іс-әрекет басты кейіпкерлер құрастырылған роботтар болатын 

фантастикалық мәтіндерді әзірлеуді қамтиды. 

Мақсаты: сыныптастарымен ынтымақтастық, топқа оң үлес қосу, 

басқаларды қабылдауды үйрену, адамдардың идеялары, айырмашылықтарды 

құрметтеу, барлығының әл-ауқатын қорғайтын ережелердің қажеттілігін түсіну, 

ақыр соңында біртектес мәтін шығару арқылы шығармашылық пен фантазияны 

арттыру. Жақсартылған дағдылар өзінің тәжірибесін нақты түрде жеткізе 

отырып, жеткізілім мен нұсқаулықтарды түсіну және орындау үшін, сұхбат 

барысында сұрақтар арқылы өзара іс-қимыл жасау және тікелей тәжірибелерді 

баяндау, бақылау және қарсы қою. 
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Бұл схоластикалық іс-шаралар балалар үшін алдын-ала қойылған 

мақсаттардың маңыздылығын көрсетеді, өте маңызды ынталандырушы логика 

және талдау мүмкіндігі. Үздіксіз жаттығу оларды ынталандыруға шақырады, 

белгілі бір танымдық құралдарға деген қызығушылық, зейін мен шоғырлану 

қабілеттерін нығайту және байқау, ғылыми әдісті қолдана отырып жүргізетін 

тәжірибелер. 

Жоба балаларға робототехника туралы хабардар болуға және олар туралы 

жақсы білімді дамытуға мүмкіндік береді. Олар қолданатын технология. 

Сабақтар студенттердің оқу бағдарламасына сәйкес келеді. Бұл жоба керемет 

жаңартуды көрсетті. Балаларға білім беру, атап айтқанда олардың өміріне 

қажетті жалпы дағдыларды дамыту. Оқу бағдарламасы мыналарды қамтиды, 

барлық жобалау процедурасы идеядан, құрылыс пен іске асыруға дейін. Бұл 

инновациялық әдіс академиялық ізденістердің барлық түрлері үшін пайдалы 

екендігі туралы ақпарат беру. Бұл бағдарлама студенттердің дамуына 

көмектесті. ХХІ ғасырда жетістікке жету үшін қажет дағдылар. 
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Мақалада көпмүшеліктердің рационал және иррационал түбірлерін 

табудың тиімді тәсілдері қарастырылып, практикалық есептерді шешуде 

Горнер схемасы келтірілген. 

Көпмүшеліктер теориясында, маңызды мәселе болып оның түбірлерін табу 

саналады. Практикада қарапайым жағдайда, "таңдап алу әдісі" қолданылады, 

яғни кез-келген сан алып, тексеріледі. Бірақ бұл тәсіл тиімді емес, оның себебін 

сандардың шексіз болуынан түсіндіріледі. Сондықтан түбірді табу мәселесі 

маңызды. 

Теорема 1. Егер 
 

 
(e,m -бүтін сандар) қысқартылмайтын бөлшек 

 ( )көпмүшелігінің түбірі болса, онда көпмүшеліктің ең  үлкен  коэффициенті  

m-ге , ал бос мүшесі 1-ге бөлінеді. 

Дәлелдеу. Айталық   ( )  𝑎  
  𝑎    

      𝑎   𝑎  (𝑎  

 )                        𝑎  𝑎      𝑎  𝑎 -бүтін сандар  және     (
 

 
)    

түбірі болсын. 

Яғни 

𝑎 (
 

 
)
 

 𝑎   (
 

 
)
   

   𝑎 (
 

 
)  𝑎    

 

Теңдіктің екі жағында   -ге  көбейтсек, онда 

 

𝑎   𝑎    
      𝑎   𝑎  

    
 

немесе 

            ( 𝑎    
      𝑎   

    𝑎  
   ). 

Сонда 𝑎  
  бүтін саны  -ге бөлінеді. Бірақ 

 

 
  бөлшегі қысқартылмайтын және 

(e,m)=1 демек,(    )    болады. Бұдан алатынымыз, 𝑎  
  саны  -ге бөлінсе, 

онда 𝑎 саныда     -ге бөлінеді. Теоремадан көретініміз, көпмүшеліктің  

рационал  түбірлерін табу әлдеқайда жеңілдеу. Осыны мысалмен көрсетейік. 

 ( )                      көпмүшелігі  берілсін. 

Сонда𝑎    𝑎   , ал  қысқартылмайтын бөлшек 
 

 
(  𝑎  

    санының бөлгіші, m- a=6 санының бөлгіші) . Егер 
 

 
бөлшегі "теріс" таңбалы 

болса, онда "теріс" таңбаны алымы деп алынады. 

8  санының  бөлгіштері:            ; ал  6 санының оң бөлгіштері:    
 1,  2,   3,   6. Демек, көпмүшеліктің рационал 

түбірлері:  (    
 

 
  

 

 
  

 

 
      

 

 
     

 

 
     

 

 
)  сандарының арасынан 

ізделінеді (бұлар қысқартылмайтын бөлшектер). Барлығы - 20 сан. Олардың 

барлығын тексеру, көп уақыт алады. Сондықтан мына теореманы  қолданамыз. 

Теорема 2.  Егер 
 

 
 қысқартылмайтын бөлшек  ( ) көпмүшелігінің  түбірі 

болса, онда  ( )көпмүшелігі (    )-бүтін санына бөлінеді,       (   -

бүтін сан). 

Дәлелдеу.  ( )көпмүшелігін (   )  ға қалдық арқылы бөлейік.  
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 ( )  (   )  𝑆( )   ( )  ( )-бүтін сан.  

Айталық        𝑆( )  𝑏    
    𝑏    

      𝑏   𝑏             болсын.   

Сонда  ( )   ( )  (   )(𝑏    
    𝑏    

      𝑏   𝑏 ) . 

Егер        
 

              
 десек және   (

 

 
)       ескерсек, онда  

 ( )  ((
 

 
)   ) (𝑏     

     𝑏     
       𝑏 (

 

 
)  𝑏 ) 

Теңдіктің екі жағында   -ге көбейтіп аламыз 

   ( )  (    )(𝑏    
    𝑏   (

 

 
)
   

   𝑏 (
 

 
)  𝑏  

   ). 

Демек     ( ) бүтін саны (    )-ге бөлінеді. Ал (e,m)=1, (     
  )  1 , болғандықтан  f(k)  саны  (e-km)-ге  бөлінеді.  

Енді есептің шығаруын жалғастырайық.  Егер k=1 десек, онда 

 ( )      ал  (  )     . 
 

 
 

  

 
 болсын. Онда           ( )     

болады. Егер          (  )         болса, онда 3-ке бөлінеді.  
 

 
 

              

 
 үшін           ( )      аламыз, 3-ке бөлінбейді. 

Сонымен, қарапайым түрлендіре отырып, рационалды түбірлерді анықтау 

жеңілдене түседі. 

Енді көпмүшеліліктің түбірлерін есептеу үшін Горнер схемасын қолданайық. 

 

- 6 13 -24 -8 8 

 

 
 

6 16 -16 -16 0 

 

Демек,        
  

  
     ( ) көпшүшелігінің түбірі, яғни 

 ( )  (  
 

 
) (               )  (    )(            ) 

Келесі кестеден шығады: 

- 3 8 -8 -8 

 

 
 

3 10 -
 

 
 -

  

 
 

 

 ( )   
  

  
 яғни  ( ) көпшүшелігін (  

 

 
)     бөлгенде қалдық  

 ( )   
  

 
  болады. 

Осылай жалғастыра отырып нәтижесінде   ( )  көпмүшелігінің түбірлері  

болып: 
 

 
 және  

 

 
  табылады. Қарастырылған әдіс коэффиценттері бүтін сан 

болатын көпмүшеліктің рационал түбірлерін табу мүмкіндігін береді. Ал кейде 

көпмүшеліктің иррационал түбірі де болуы мүмкін. 
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Мысалы,                      көпмүшеліктің (    √ )       иррационал 

түбірі бар. 

Енді кейбір ескертулерді келтірейік. 

1. Әдетте   ( )  көпмүшелігінің түбірлерін табуда     жағдайын 

қарастырады.Басқаша айтқанда,егер 
 

 
  бөлшегі түбірге ''кандидат'' болса онда 

 ( )және  (  )сандардың(   ) және(   )-ге бөлінетіндігі тексеріледі. 

2. Егер ''кандидат'' түбірді, Горнер схемасымен рационал түбірді ізделінсе, онда 
 

 
  түбір болып оның еселігін табады.Мысалы,  к-еселік болса, онда  ( )  

(  
 

 
)  𝑆( ) болады. 

Келтірілген коэфиценттері бүтін сан болатын көпмүшеліктің түбірін табу 

тәсілін қолданып көпмүшеліктің иррационал түбірін табуға болады. 

Мысалы, ( )     
 

 
   

 

 
   

 

 
      болса, онда түрлендіре отырып 

 ( )  
 

  
(                    )  

аламыз. 

Сонда     ( )  көпмүшеліктің түбірлері жақшада тұрған көпмүшеліктің 

түбірлерімен беттеседі. 

Мысалы                 санын иррационал екендігін көрсетейік. 

Мына формуланы қолданайық 

                    

Сонда                          

       
 

 
  ескерсек және түрлендірсек,                     .  

Демек,                саны         ( )          )көпмүшелігінің түбірі. 

 ( )          )көпмүшелігінің рационалды түбірлері жоқ,  демек 

       көпмүшеліктің иррационал  түбірі. 

Жоғарыда келтірілген  көпмүшеліктерге  теориялық  ұғымдар, формулалар  

және әдістерді қолданып есептер  қарастырайық. 

1. Коэффициенттері  нақты сан болатын𝑎   𝑏    𝑎    көпмүшеліктің  

жорамал түбірі бар. Түбірді (    )  (    )  түрінде  өрнектеуге  

болатындығын дәлелдеиік. 

Шешімі: Айталық     - көпмүшелік  түбірі болсын,  сонда       

түбірі болады. Вьета теоремасын қолданып 𝑏     коэффиценттерін табамыз: 

                                         
    

 
𝑏   𝑎(     )𝑏   𝑎(    )𝑏    

      
 

𝑎
  𝑎       𝑎   (    )  𝑎   

Сонда көпмүшелік 𝑎   𝑎  түрге келтіріледі: 

Енді көпмүшелікті  түрлендірейік, 
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𝑎   𝑎   
𝑎  

 
 
𝑎  

 
 
𝑎  

 
 
𝑎  

 

 
𝑎  

 
 
𝑎  

 
  √

𝑎

 
  √

𝑎

 
  

𝑎  

 
 
𝑎  

 
  √

𝑎

 
  √

𝑎

 
 

 (√
𝑎

 
  √

𝑎

 
 )

 

 (√
𝑎

 
  √

𝑎

 
 )

 

 

Егер  √
 

 
   √

 

 
    √

 

 
   √

 

 
  десек, онда (    )  

(    )       аламыз. 

Есеп 2. Коэффициенттері бүтін сан  ( ) көпмүшеліктің  х айнымалысының  

бес әртүрлі  бүтін мәндерінде  5-ке тең.  ( )  көпмүшелігінің бүтін емес 

түбірінің бар болатындығын дәлелдеу керек. 

Дәлелдеу. Айталық               сандары үшін  (  )   (  )   (  )  
 (  )   (  )    . 

 ( )   ( )      көпмүшелігін қарастырайық. 

Сонда 

 ( )   ( )    (    )(    )(    )(    )(    )  𝑆( ) 
болады.  

Егер   𝑎      ( )  көпмүшелігінің бүтін түбірі болса, онда соңғы 

теңдеуден аламыз:   

   (𝑎    )(𝑎    )(𝑎    )(𝑎    )(𝑎    )  𝑆(𝑎)  
Ал                  әртүрлі  сандар болғандықтан (𝑎    )(𝑎    )(𝑎  

  )(𝑎    )(𝑎    ) сандары да  әр түрлі. Сондықтан 5 санының әр түрлі бүтін  

бөлгіштері бар, шынында тек төртеу ғана:       . 

Сонымен, қайшылыққа  келдік. Демек,  ( )көпмүшеліктің мәні  5-ке  тең 

бүтін  түбірлері болмайды. 

Есеп 3.   ( )  (𝑎   )   (𝑎   )       көпмүшелігінің дәрежесін 

анықтаңыз. 

Шешімі: Eгер 𝑎      болса, онда      ( )    болады. Ал егер 𝑎    

болса, онда 𝑎    𝑎     жағдайлары қарастырылады. 

1. 𝑎    үшін,  ( )        ,  демек           ( )   . 

2. 𝑎       үшін,  ( )   ,   демек                 ( )   . 

Сонымен,  ( ) көпмүшелігінің ең үлкен дәрежесі      ( )   . 

Есеп 4. Айталық  ( )          және  ( )          болсын. 

Сонда  ( ( )) табу  керек. 

Шешімі: Алдымен       ( )             табамыз. 

Сонда  ( ( ))   ( )             . 

Есеп 5. Егер  ( )         ( )         ( )   болса, онда екінші дәрежелі 

көпмүшелікті табу  керек.  

Шешімі. Айталық  ( )  𝑎   𝑏    болсын, 𝑎 𝑏   белгісіздер 

Сонда                                            ( )  𝑎  𝑏      

 ( )   𝑎   𝑏      
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 ( )   𝑎   𝑏       

сызықты теңдеулер жүйесін аламыз. Оны шешсек,  

 

(
   
   
   

|
 
 
 
) (  ) (  )   (

   
     
     

|
 
  
  

) (  )(
   
     
   

|
 
  
 
). 

 

Демек  

      , 

  𝑏         𝑏    , 

𝑎  𝑏     𝑎   . 

 

Ізделінді көпмүшелік   ( )         . 

Есеп 7.        санын иррационал екендігін дәлелде. 

Шешімі. Белгілі формуланы қолданайық                    . 

Сонда                                 
         

 
  ескерсек, онда  

4                          немесе                      . 

Демек          саны  ( )           көпмүшелігінің түбірі. 

Енді              кубтық теңдеудің рационал түбірлерін табу үшін, 

белгілі үшінші дәрежелі теңдеуге тиісті Кардано  формуласын қолдаcақ  

жеткілікті. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Орaзбaeв Б.М. Caндaр тeорияcы. Aлмaты, Мeктeп. 1970 ж. 

2. Нұрымбeтов Ә.Ү., Қaдірбeков М.Қ. Aлгeбрa жәнe caндaр тeорияcы. 

Aлмaты, "Эверо" бacпacы. 2009 ж. 

3. Виногрaдов И.М. Мaтeмaтичecкaя энциклопeдия: в 5 т. /И.М. 

Виногрaдов. М.: Cовeтcкaя энциклопeдия, 1980. – Т. 3.                                                                          

4. Куликов Л.Я. "Aлгeбрa и тeория чиceл"., М: Выcшaя алгебра, М.: Наука, 

1988.-Т 1. 

 

 

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАР 

 

Тәжібаева М.Ә. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Қазіргі уақытта мобильді қосымшаларды әзірлеу ақпараттық 

технологиялар саласындағы ең танымал міндеттердің бірі болып табылады. 

Мобильді даму тұтынушылық артықшылықтарды ұсына алатын қосымшаларды 

құруға бағытталған. Енді қосымшалар бірнеше көздерден алынған ақпаратқа 

талдау жасай алады және пайдаланушыға шешім қабылдауға, процестерді 

бақылауға және басқа да маңызды міндеттерді өзі үшін ең аз уақыт және талдау 
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шығындарымен шешуге көмектеседі. Клаус Шваб аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуге негізделген цифрлық технологиялар мен 

желілер жаңалық болып табылмайды, алайда олар жетілдірілген және 

интеграцияланған болатынын айтқан [1]. Бұл өз кезегінде бизнес-процестерді 

оңтайландыруға, қабылданатын шешімдердің өнімділігі мен тиімділігін 

арттыруға ықпал ететінін Карпюк И. А., Куляшова Н. М. өз еңбектерінде атап 

көрсеткен [2]. 

Мобильді қосымшалар жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерінде 

жазылады. Максималды өнімділік алу үшін операциялық жүйенің машиналық 

кодына компиляцияланады. Қосымшаларды әзірлеуде өзіне тән ерекшеліктері 

бар: мобильді құрылғылар батареядан жұмыс істейді және дербес 

компьютерлерге қарағанда аз өндірістік процессорлармен жиынтықталады. 

Сонымен қатар, заманауи смартфондар мен планшеттер барлық жерде 

гироскоптар, акселерометрлер мен фотокамералар сияқты қосымша 

құрылғылармен жабдықталған. Мобильді қосымшалардың 3 түрі болады: 

- нативті; 

- веб-қосымшалар; 

- гибридті. 

Нативті қосымшаларды әзірлеушілер әрбір нақты платформа бойынша 

бекіткен бағдарламалау тілдерінде жазады. Сондықтан операциялық 

жүйелердің өздері органикалық түрде қосылады. Қолданбалар App Store, 

Google Play және т.б. мобилді қосымшалар дүкеніне жүктеледі  және осы 

дүкендердің талаптарына сәйкес келуі қажет. Нативті қосымшалардың басты 

артықшылығы – олар нақты операциялық жүйелерге оңтайландырылған, яғни 

дұрыс және тез жұмыс істейді. Әрине, мұндай өнімді жазу әзірлеушіден нақты 

зерттеу ортасында жұмыс істеу үшін арнайы білім мен іскерлікті талап етеді 

(iPhone үшін xCode, Android құрылғыларына арналған Еclipse). Мұндай 

қосымшалардың құны олардың жүргізілген жұмысына және әрбір 

платформаның астына басқа тілде жеке қосымшаны жазуға байланысты 

болғандықтан әлдеқайда жоғары [3].  

Нативтік қосымшалардың функциялары жеңіл және де әлеуметтік 

желілерде көп қолданылады (сурет 1). 
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Сурет 1. Нативтік қосымшалар 

Нативтік қосымшалар қосымшалардың ішіндегі ең көп таралған түрі. Олар 

Android, Windows Phone және iOS сияқты операциялық жүйелер үшін 

бағдарламалау тілдері негізінде құрылады. Осы қолданбалардың арқасында 

GPS, бейнекамералар немесе жылдамдату датчиктері функционалын толық 

пайдалануға болады. Нативті қосымшалар телефон ресурстарын (батарея, 

жады) үнемді шығындайды. Ғаламторға қосылу қажеттілігінсіз автономды 

жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Мұндай түрдегі қосымшалар Play Market, AppStore 

және басқа қосымшалар дүкендері арқылы таратылады. Түрлі электронды 

кітапханалар нативтік қосымшалар бола алады. 

Нативтік қосымшалар стандартты бағдарламалау тілінде жазылған 

мобильдік қосымшалар деп те аталады. Android үшін бұл Java, iOS-қа бұл 

xCode, Windows Phone-ға бұл C# немесе C++ болып табылады. Көптеген 

ақпаратқа қол жеткізу немесе сыртқы жүйелермен интеграциялау қажет болған 

жағдайда нативті бағдарламалар тиімді әрі қолайлы. Егер әзірлеуші ойын 

жасауды немесе құрылғы мүмкіндіктерін (мысалы, камера немесе карталар) 

пайдалану үшін қолданбаны жасауды жоспарласа, онда нативті қолданбаны 

таңдау жақсы шешім болып табылады. Нативті қолданбалар ыңғайлы 

пайдаланушы интерфейсін жасауға және құрылғының барлық 

функционалдығын пайдалануға мүмкіндік береді. Веб және гибридті 

қосымшалармен салыстырғанда ақпаратты жақсы қорғауды қамтамасыз етеді. 

Алайда сыртқы жүйелермен интеграциялау саласында кейбір шектеулер 

бар. Көптеген компаниялар үшін мобильді қосымшаларды құру процесі ұзақ 

уақытты және кәсіпорынның бизнес үдерістерімен қосымшаны біріктіру үшін 

елеулі ресурстарды алады. 

Шын мәнінде веб-қосымшалар бұл сайттың мобильді нұсқасы болып 

табылады. Тек кеңейтілген интерактивтілікпен айқындалады. Бірақ веб-

бағдарлама мен сайттың бейімделген нұсқасының арасындағы айырмашылық 

үлкен емес, өйткені онда да стандартты веб-технологиялар қолданылады. Ал 

жұмыс жылдамдығы ғаламтордың қосылыс сапасына тәуелді болады. Веб-
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қолданбалар арнайы қолданбалар дүкендерінде орналаспайды. Әдетте жұмыс 

істеу үшін телефон браузерін пайдаланады. 

Мұндай қолданба тіпті ресми дүкендер арқылы жүктелетіні де болады 

(қабығы нативті әзірлеу ортасында жазылған және кіріктірілген браузер болып 

жасалып, ал контент пен интерфейс веб-технология арқылы іске асырылған) 

және смартфон экранында өзінің белгішесі бар.  Алайда, пайдаланушы үшін 

оның сапасы толыққанды нативті әзірлеуге сәйкес келмейді.  

Веб-қосымшалар мобильді қосымшаларды жасаудың озық технологиясы 

болып табылады. Олардың экрандардың әр түрлі өлшемдеріне икемделуі және 

құрылғылардың барлық түрлерінде жұмыс істеу қабілеті жасалған 

қосымшаларды тиімді жасауға және қолдауға мүмкіндік берді. Ұялы 

платформадан (iOS, Android немесе Windows Phone) тәуелсіздігі үлкен 

артықшылығы болып табылады. Көбінесе HTML5, CSS және JS пайдаланатын 

десктоп сайттарының мобильді нұсқалары болып табылады. 

Бірақ мобильді құрылғылар анағұрлым функционалды болғанымен де, 

мобильді сайттар мен веб-қолданбалар құрылғылардың барлық мүмкіндіктерін 

пайдалана алмайды. Құрылған веб-қосымшалар келтірілген (сурет 2). 

 

 
Сурет 2. Веб-қосымшалар 

 

Android-та бағдарламалау гибридті қосымшаларсыз жұмыс істей алмайды. 

Гибридті қосымшалар – бір-бірімен біріктірілген нативті және веб-қосымшалар. 

Гибридті қосымшалардың басты артықшылықтары web-технологиялардағы 

кроссплатформдық және смартфонның немесе басқа да мобильді құрылғының 

функцияларына қол жеткізу мүмкіндігі болып табылады. іOS-қа гибридті типті 

қосымшаларды әзірлеу басқа түрдегі қосымшаларды әзірлеуден әлдеқайда 

қымбат. Көптеген танымал әлеуметтік желілер онлайн дүкеннен тегін жүктеуге 

болатын гибридті қолданбаларға ие [4]. 

Мобильді қосымшалардың генераторлары функционалы мен сапасы 

бойынша нативтік қосымшаларға жақындатылған кроссплатфорлы 

қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді. Бұл нативті және веб-қосымшалар 

арасында орналасқан нәрсе. Мұндай қосымшаларда смартфондар мен 

планшеттердің аппараттық бөлігіне шектеулі кіру мүмкіндігі бар, онда push 
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ескертулерін реттеуге болады. Олар, әдетте, нативті бағдарламалардан арзан 

болып келеді.  Гибридті қосымшалардың сапасы мен мүмкіндіктері әзірлеуші 

пайдаланған фреймворкқа тәуелді. Мұндай қосымшалардың арзан және қымбат 

нұсқалары болады. Гибридті қосымшалар API платформаларымен жаңарта 

отырып мүмкіндік бере алады, олардың мүмкіндіктері көрсетілген (сурет 3). 

 

 
Сурет 3. Гибридті қосымша 

 

Кроссплатфорлы қосымшалардың негізгі кемшіліктері: 

- мобильді қосымшадағы сақталатын деректер көлемін шектеулігі (html5-

50 Мб); 

- ұялы телефондағы жалпы іздеуді пайдалану мүмкін емес; 

- желі қосылымының түрін білуге болмайды (GPRS, 3G, LTE, WiFi – 

фреймворкқа байланысты); 

- операциялық жүйенің браузері акселерометрге, гироскопқа, 

геопозициондауға, бейнеге қол жеткізуге қоятын шектеулер; 

- файлдық жүйемен анық жұмыс істеу мүмкін емес (файлдар мен 

қалталарды жасау және басқару); 

- барлық операциялық жүйелерде бірдей көрінбейтін интерфейс немесе 

оны әрбір платформаларға жеке жүзеге асыруға тура келеді; 

- нативті қосымшаларда дайын компоненттерді жылдам және оңай 

пайдалану үшін түрлі компоненттерді жасау қажеттілігі (мысалы, мәзір 

немесе анимация); 

- нативті қосымшаларға қарағанда, құрылғылардың экранын әр түрлі 

өлшемдеріне оңтайландыру процесі қиын. 

Көбінесе компаниялар гибридті қосымшаларды қолда бар веб-сайттарға 

қоса қосымшалардың дүкенінің тізімінде болу үшін қосымша қабық ретінде 

шығарады. Бұл жеке мобильді қосымшаларды әзірлеу үшін көп қаражатты 

жұмсауды қажет етпейді және әлдеқайда аз уақыт алады. Гибридті 

қосымшалардың жоғары танымалдылығының себептерінің бірі – олар HTML 

тілінде жазылуы. Бұл қолданыстағы жүйелердің кез келгенінде бірдей жақсы 

жұмыс істейтін кроссплатфорлы қосымшаларды шығаруға мүмкіндік береді. 
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Гибридті қосымшалар веб және нативті қосымшалардың ең жақсы қасиеттерін 

алып, мобильді қосымшаларды жасаудың ыңғайлы жолын ұсынады. Гибридтік 

қосымшалар құрылғылардың мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін натив кодын 

пайдаланады және сол уақытта веб-технологияларды деректер базаларымен 

интеграциялау үшін немесе көрсетілген сайттың мүмкіндіктерін кеңейте 

отырып, бағдарлама ішінде сайттың бір бөлігін көрсету үшін пайдалануға 

мүмкіндік береді.  
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МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ 

ҚҰРАЛЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тұрсынбек А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Еліміздің білім беру саласында цифрландыру жетістіктерін тиімді әрі 

ауқымды пайдалануға бағытталған көптеген жұмыстар жүргізілуде. 

Т.И.Юхтинаның пікірінше (қараңыз, [1,7-15]), біріншіден, компьютерлік 

технологиялар бағдарламаланған оқытудың идеяларын дамытады, заманауи 

компьютерлер мен телекоммуникацияның ерекше мүмкіндіктерімен 

байланысты оқытудың мүлдем жаңа, әлі зерттелмеген технологиялық 

нұсқаларын ашады; екіншіден, қазіргі уақытта көптеген оқу орындары жеке 

оқу бағдарламалық өнімдерін де, оқу-әдістемелік материалдар жиынтығын 

(демонстрациялық, теориялық, практикалық, бақылау), сондай-ақ оқытуды 

қозғаушы компьютерлік бағдарламаларды қамтитын әртүрлі оқу пәндеріне 
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арналған автоматтандырылған оқыту жүйесінде оқу  процессін басқаратын 

бағдарламаны қолданады. 

Оқу бағдарламалық өнімдеріне келесі оқу-әдістемелік материалдардың 

электрондық нұсқалары кіреді: 

а) иллюстрациялық сипаттағы компьютерлік презентациялар; 

ә) электрондық анықтамалық сөздіктер мен оқулықтар; 

в) нақты процестерді имитациялау мүмкіндігі бар зертханалық 

семинарлар; 

г) оқыту бағдарламалары; 

д) тестілік жүйелер. 

Электрондық оқулық (тіпті ең жақсы нұсқасы) кітапты алмастыра 

алмайды және алмастырмауы керек. Әдеби шығарманы бейімдеу басқа жанрға 

жататыны сияқты, электронды оқулық та оқу шығармаларының мүлдем жаңа 

жанрына жатады. Фильмді қарау оны бағытталған кітапты оқудың орнын 

алмастыра алмайтыны сияқты, электронды оқулықтың болуы қарапайым 

оқулықты оқып, үйренуді ауыстырып қана қоймай, керісінше, оқушыны 

кітапоқуға талпындыруы керек. Сондықтан электрондық оқулық жасау үшін 

жақсы оқулық алып, оны навигациямен (гипермәтін құру) және бай 

иллюстративті материалмен (мультимедияны қоса) қамтамасыз ету және оны 

компьютер экранына аудару жеткіліксіз. Электрондық оқулық суреттермен 

немесе анықтамалықтармен мәтінге айналмауы керек, өйткені оның қызметі 

түбегейлі өзгеше. Электрондық оқулық қарапайым оқулықтан басқа оқу 

процесіне қатысатын ең маңызды ұғымдарды, тұжырымдарды, мысалдарды 

түсінуді және есте сақтауды (сонымен қатар белсенді, пассивті емес) 

мүмкіндігінше жеңілдетуі керек, компьютерлік түсініктемелерді қолдану 

арқылы адам миының мүмкіндіктерін, атап айтқанда, есту және эмоционалды 

есте сақтау қабілетін арттыруға көмектесуі керек. Мектеп курсында 

оқушыларды мұғалім берген білімді игерумен қатар, олардың өз ізденісі 

нәтижесін ерекше бағаладыз. Оқушылардың білімді өз бетінше игеруде 

электронды оқу құралдарының маңызы зор. [2,28-31] 

В.Н.Агеевтің пікірінше (қараңыз, [2,7-10]), электрондық оқулықтар жасау 

кезінде келесі қағидаларды басшылыққа алу керек: 

1) Кванттау принципі: материалды бөлімдерге бөлу, модульдерден 

тұратын, көлемі жағынан минималды, бірақ мазмұны бойынша жабық. 

2) Толықтылық принципі: әр модульде келесі компоненттер болуы 

керек:теориялық өзегі,теориялық дәріс бойынша бақылау 

сұрақтары,мысалдар,өз бетінше шешуге арналған тапсырмалар мен 

жаттығулар,модуль бойынша бақылау сұрақтары, жауаптарымен,бақылау 

жұмысы,контексттік көмек,тарихи түсіндірме. 

3) Түсініктілік қағидаты: әрбір модуль жаңа ұғымдарды, тұжырымдар 

мен әдістерді түсінуді және есте сақтауды жеңілдететін минималды мәтіні мен 

визуализациясы бар кадрлар жиынтығынан тұруы керек. 

4) Тармақталу(иерархия) принципі: әр модуль басқа модульдерге 

гипермәтіндік сілтемелермен байланыстырылуы керек, сонда 
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пайдаланушының басқа модульге өту мүмкіндігі бар. Тармақталу принципі 

тақырыпты дәйекті зерттеуді жүзеге асыратын ұсынылған ауысулардың 

болуын жоққа шығармайды, тіпті болжайды. 

5) Реттеу принципі: студент персоналдың ауысуын өз бетінше басқарады, 

экранда кез-келген мысал шақыра алады («мысал» ұғымы кең мағынаға ие: 

бұл түсініктер мен тұжырымдарды бейнелейтін мысалдар, және нақты 

мәселелерді шешудің мысалдары, сонымен қатар қарсы мысалдар), оған 

қойылған тапсырмалардың санын немесе мұғалім анықтаған күрделіліктің 

деңгейін қажет етіп шешеді, сонымен қатар бақылау сұрақтарына жауап беру 

және тест жұмысын аяқтау арқылы өзін тексеруге мүмкіндік берілген 

күрделілік деңгейі. 

6) Бейімделу принципі: электрондық оқулық оқу процесінде белгілі бір 

пайдаланушының қажеттіліктеріне бейімделуге мүмкіндік беріп, оқушының 

оқып жатқан материалының тереңдігі мен күрделілігін және оның болашақ 

мамандығына байланысты қолданбалы бағытын өзгертуге мүмкіндік беріп, 

қосымша иллюстрациялық материал шығаруы керек. Пайдаланушының 

қажеттіліктеріне байланысты, зерттелген тұжырымдамалардың графикалық 

және геометриялық интерпретацияларын және студенттердің мәселелерді 

шешуін қамтамасыз етеді. 

7) Жинақтау принципі: электронды оқулық (және басқа оқу пакеттері) 

оларды біртұтас электронды кешендерге жинауға, оларды жаңа бөлімдер мен 

тақырыптармен кеңейтуге және толықтыруға, сондай-ақ жеке пәндер 

бойынша электронды кітапханаларды құруға мүмкіндік беретін форматтарда 

жасалуы керек (мысалы, мектептің пәндік сыныптары үшін) немесе 

студенттің жеке электронды кітапханалары (ол оқитын мамандығы мен 

курсына сәйкес). 

Электрондық оқулық оқушылар мен студенттердің күндізгі жұмысына, 

әсіресе қашықтықтан оқытуға өзіндік жұмысы үшін қажет, өйткені оқылатын 

материалды түсінуді жеңілдетеді, материалды берудің баспа әдебиетіндегіден 

гөрі әр түрлі тәсілдеріне байланысты: индуктивті тәсіл, есту және 

эмоционалды есте сақтау қабілеті және т.б., оқушының қажеттіліктеріне, оның 

дайындық деңгейіне, интеллектуалды мүмкіндіктері мен амбицияларына 

сәйкес бейімделуге мүмкіндік береді, тақырыптың мәніне назар аударуға, 

көптеген мысалдарды қарастыруға және көптеген мәселелерді шешуге 

мүмкіндік беріп, сізді күрделі есептеулер мен түрлендірулерден босатады, 

жұмыстың барлық кезеңдерінде өзін-өзі тексеруге кең мүмкіндіктер ұсынады, 

жұмысты әдемі және ұқыпты етіп орналастыруға және мұғалімге файл немесе 

баспа түрінде тапсыруға мүмкіндік береді, шексіз түсініктемелерді, 

қайталауларды, кеңестерді және басқаларын ұсына отырып, шексіз пациент-

тәлімгер рөлін атқарады. 

Математиканы оқыту әдістемесінің маңызды сұрақтарының бірі - 

оқушылардың мәтіндік есептерді шығарудағы қабілеттері мен дағдыларын 

қалыптастыру мәселесі. Мәтін есептерді шешу абсрактілі, логикалық ойлауды 

қалыптастыруға ықпал етеді, функционалды - математикалық сауаттылықты 
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арттырады. Осы себепті мектеп курсында мәтіндік есептерді шешуге арналған 

электронды оқу құралын жасау маңызды болып табылады.  

Менің баяндамам жоғарыда аталған электронды оқу құралына қойылатын 

талаптар мен ерекшеліктерді ескеріп, қағидаларды басшылыққа ала отырып, 

мәтіндік есептерді шешуге арналған электронды оқу құралын жасауға 

арналған.   Бұл құрал мектеп оқушылары үшін қашықтықтан оқыту 

жағдайында мектеп материалын өздігінен үйренуге мүмкіндік береді және де 

оның программалық қамтамасыз етілуі  Visual Studio c# программалау тілі 

арқылы жүзеге асады. Оқу құралы үш бөлімнен тұрады: 1– бөлім: мәтін есеп 

түсінігі; 2– бөлім:  мәтіндік есеп түрлері; 3– бөлім:  электронды оқу 

құралының құрылымы мен мазмұны.   

Әрине, мектеп оқушыларының көбіне қиынға соғатын мәтіндік есептерді 

шығаруда әр түрлі тәсілдерді пайдалану сабақтың сапасын арттыруға, 

оқушылардың белсенділігін, ең негізгісі – оқушылардың білім сапасын 

арттыруға  оң әсер береді.  Сондықтан,  қазақ тіліндегі  бұл оқу құралы 

семинар қатысушылары мен тыңдармандарының  қызығушылықтарын 

тудырады деп ойлаймын.  
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БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУШЫ ЖҮКТЕЛІМІН 

ЕСЕПТЕУ ҮДЕРІСІН АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Умирзакова Б.Г. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Цифрландыру адамзат өміріне күн санап қарқынды түрде еніп келеді. 

Цифрлы жүйенің арқасында көп мемлекеттер қағазбастылықтан құтылуда  және  

біртіндеп барлық қызметтерді де ешқайда бармай-ақ онлайн түрде алып, 

өтінімізді де онлайн түрде жеткізуге  мүмкіндіктер бар. Соңғы уақытта  кеңінен 

қолданылып  келе жатқан  технологиялардың   бірі – бұлтты технология. Ол 

қолданушыға ғаламтор арқылы қашықтан деректерді өңдеуге немесе сақтауға 

мүмкіндік береді. Деректерімізді бұлтты технологияда сақтай отыра, ондағы 

мәліметтерді кез-келген ғаламтор бар ортада түзетулер енгізіп, әрі қарай 

толықтырып, жұмыс жасай аламыз.  Бұлтты технология қолданылатын ортаның 

бірі – Google қосымшалары[1]. Оның ішінде, біз Google Sheets қосымшасына 
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тоқталатын боламыз. Google кестелері – бұл көптеген мүмкіндіктер мен 

пайдалану жағдайлары бар өте жан-жақты және функционалды құрал. Қазіргі 

таңда, көптеген мамандар Microsoft Office компаниясының Excel-інен Google 

Sheets-ке көшуде [2]. Оған бірқатар қызметтер себеп: 

 Google онлайн қызметі тегін; 

 Бірлесіп жұмыс жасау ыңғайлы, файлдарды бір-біріне бірнеше рет 

жіберудің қажеттілігі жоқ; 

 Енгізілген өзгерістер автоматты түрде сақталады; 

 Нұсқалардың тарихы бар, дұрыс болмай, қажеттілік туындаған кезде 

қайта оралуға болады; 

 Үшінші тарап көздерінен деректерді автоматты түрде импорттауды 

орнатуға болады  

Енді осы қосымшаның көмегімен, есеп қойылымына сәйкес  бір 

кафедраның профессор-оқытушылар құрамының бір айда педагогикалық 

жүктелімдерінің орындалуын  және есептелуін құрамыз. Оны Google Sheets-та 

құрудағы мақсат, кафедра зертханашысы әрбір оқытушыдан  жеке кестеде оқу 

жүктемелерін жинап, бір кестеге біріктіріп, кафедра бойынша ай сайынғы және 

жарты жылдық бойынша жүктелімдердің орындалуын есептемейді. Әрбір 

оқытушы құрылған кестеге педагогикалық жүктелімді өзі енгізе отырып, 

соңында барлығы формула арқылы өзі есептелініп беріледі. Соның арқасында  

кафедра зертханашысы OnLine форматта  мәліметтерді  жинақтайды, өңдейді 

және есептейді.  

 Ең алдымен, Google Drive арқылы Google кестесін құрылып, кесте 

атауына «Оқу жүктемесі_I» деген атау берілді. Оқытушыларға  бөлек-

бөлек парақтар ашылып, ай сайынғы педагогикалық жүктелімдері 

енгізілді(1-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет. 
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Ай сайынғы педагогикалық жүктелімнің орындалуы формула арқылы 

әрбір ай аттары жазылған парақтарға есептелініп шығады(2-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. 

 

Әрбір ай сайынғы педагогикалық жүктелімнің орындалуы арқылы жарты 

жылдық бойынша мәлімет те формула бойынша есептелініп шығады (3-сурет). 
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3-сурет. 

Әрбір оқытушының электронды почтасын қосу арқылы бұл кестеге 

толықтырулар енгізіп, өзгерту мақсатында пайдаланушы кіруге мүмкіндік беру 

қажет (4-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-сурет. 
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Қорытындылай келе, бір кафедра негізінде жасалынған бұл шаблонды 

факультет көлемінде кеңейтіп оқу үдерісіне енгізуге болады. Осы наурыз 

айында қосымша апробациядан өткеннен кейін ескертулер мен ұсыныстарға 

сәйкес қайта толықтырылады.  

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӨҢДЕУ 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

Худайбергенов Н.М 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Термопластикалық матрицаға негізделген композициялық материалдар өте 

төмен тығыздыққа, жоғары беріктік сипаттамаларына, жақсы өңдеуге 

(қалыптау циклінің қысқа мерзіміне) ие, сонымен қатар қайта өңдеуге (қайта 

өңдеуге) жарамды. Көптеген сарапшылар композициялық материалдарды 

жоғары сапалы, жоғары тиімді (шығындар тұрғысынан) және экологиялық таза 

материалдар деп санайды, олар көптеген салаларда құрылымдық 

пластмассаларды, термореактивті полимерлерге негізделген композициялық 

материалдарды, сондай-ақ металдарды (мысалы, алюминий мен магний 

қорытпаларын) алмастыра алады. Атап айтқанда, мұндай композиттер авиация, 

автомобиль жасау, вагон жасау саласында, сондай-ақ медициналық мақсаттағы 

бұйымдар мен спорт тауарларын өндіруде кеңінен сұранысқа ие болуы мүмкін 

деп болжанады. 

Осы мақалада термопластикалық полимерлерге негізделген 

композициялық материалдардың әр түрлі түрлері, құрылымы мен пайдалану 

сипаттамалары, өңдеу саласындағы соңғы жетістіктер, сондай-ақ оларды 

қолдану салалары қысқаша сипатталған. Сонымен қатар, Қытайда және әлемнің 

басқа елдерінде осы салада дамып келе жатқан тенденциялар сипатталған. 

Полимерлерге негізделген композициялық материалдарды екі үлкен топқа 

бөлуге болады: термосет полимерлеріне негізделген композициялық 

материалдар (FRP) және термопластикалық полимерлерге негізделген 

композициялық материалдар (FRT). FRT композициялық материалдары төмен 

тығыздықпен, жоғары беріктік сипаттамасымен, соққыға төзімділіктің 

жоғарылауымен және жойылуымен сипатталады. Сонымен қатар, бұл 

материалдар қайта өңдеуге ұшырауы мүмкін. Термопластикалық композиттер 

https://www.litres.ru/evgeniy-namokonov/
https://www.litres.ru/renat-shagabutdinov/
https://texterra.ru/blog/google-tablitsy-bolshoy-gayd-dlya-novichkov.html
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өнімдерге оңай өңделеді және жоғары экономикалық тиімділікпен сипатталады. 

Бұл материалдар өнеркәсіптік өнімдерді (техникалық мақсаттағы бұйымдарды), 

атап айтқанда электроника элементтерін, электр аспаптарын, ұшақ 

бөлшектерін, вагондарды өндіруде, сондай-ақ энергетика саласында кеңінен 

қолданылады. 

Соңғы жылдары көптеген елдерде көлік құралдарына энергия тиімділігі, 

атмосфераға зиянды заттар шығарындыларының көлемі, экологиялылық және 

кәдеге жарату мүмкіндігі тұрғысынан неғұрлым қатаң талаптар қоя бастады. 

Дәл осы себептен жыл сайын әлемде термопластикалық полимерлер негізінде 

жаңа композициялық материалдар, сондай-ақ оларды өңдеудің жаңа 

технологиялары мен осы технологиялар іске асырылатын жабдықтар әзірленіп, 

ұсынылады. 

Қалыпталатын бұйымдардың пайдалану сипаттамаларына қойылатын 

жаңартылған талаптар негізінде сондай-ақ бұйымдарға және бұйымдарды 

дайындаудың технологиялық процестеріне қойылатын талаптар артты. Бұл 

материалдардың ерекшелігі өңдеушілерді осы материалдардан жасалған 

бұйымдарды балқыту, алдын-ала сіңдіру және қалыптау кезеңдерін әртүрлі 

жолмен өзгертуге мәжбүр етеді. Термопластикалық полимерлер жоғары 

тұтқырлықпен сипатталады, сондықтан әртүрлі талшықтарды сіңіру өте қиын. 

Бұл аталған материалдарды қайта өңдейтін өндірушілердің көпшілігінде 

кездесетін әдеттегі мәселе. 

2013 жылы Термопластавтоматтар өндірісіне мамандандырылған Engel 

компаниясының мамандары жаңа технологияны ойлап тапты, оған сәйкес 

материалды полимерлеу тікелей қысыммен құю процесінде жүреді (реакциялық 

престеу процесі, in-situ T-RTM). Қалыптау қуысында қысыммен құю процесі 

аяқталғаннан кейін үздіксіз талшықтарға малынған балқытылған материалды 

полимерлеу нәтижесінде алынған моноблокты қалыптастыру процесі бір 

уақытта аяқталады. Осылайша, ұсынылған жүйеде талшықтарды балқымамен 

сіңдірудің және композициялық материалдан бұйымның қалыптасуының 

интеграцияланған, автоматтандырылған процесі жүреді. Мұндай процесс өте 

тиімді реттеледі, бұл сізге құйылған өнімдердің жоғары сапасына қол жеткізуге 

және бүкіл процестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Көрсетілген процесс көбінесе реакциялық трансферлік қалыптау (Престеу) 

(Resin Transfer Molding, RTM) процесіне ұқсас екенін ескере отырып, өнімдер 

көбінесе термосет полимерлерінен (FRP) алынады, іс жүзінде жаңа технология 

көбінесе термопластикалық полимерлерді басу процесі деп аталады 

(термопластикалық RTM, T-RTM). 

Жоғары қысым кезінде (high Pressure RTM, HP-RTM) жүзеге асырылатын 

термореактивті полимерлерді престеу процесінен айырмашылығы, жаңа 

процестің бірқатар артықшылықтары бар: 

1) шикізат материалдары мен материалды қайта өңдеу процесіне жұмсалатын 

шығындардың төмен деңгейі; 

2) қалыптастырылатын компоненттердің жоғары соққы тұтқырлығы; 
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3) алынатын бұйымдар рециклингке ұшырауы мүмкін, сондай-ақ дәнекерленуі 

мүмкін; 

4) полимер матрицасының тұтқырлығы судың тұтқырлығынан аз ерекшеленеді, 

бұл үздіксіз талшықтарды (таспалар, маталар, төсеніштер) сіңдіру тиімділігін 

және алынған өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

2014 жылдың наурыз айында неміс профессоры К.Хопманн (C. Hopmann) 

өзі әзірлеген саңылауға сіңдіру технологиясын (Gap impregnation technology, 

GIT) ұсынды. Өзінің дамуы үшін ғалым неміс ұлттық пластмасса Индустриясы 

Қауымдастығының (German National Plastic Industry Award) марапатына ие 

болды. Профессор ұсынған әмбебап технологияны термосет және 

термопластикалық материалдар негізінде композициялық материалдардан 

бұйымдар алу үшін қолдануға болады. Жаңа технология қалыптау циклінің 

қысқа ұзақтығымен (2-5 минут), қалыптау температурасының төмен деңгейімен 

(120-150 °C) сипатталады. Сонымен қатар, бұл технология өте жоғары 

қысымды қамтамасыз етеді (25 бардан астам). Осылайша, ғалым ұсынған жаңа 

процесс компоненттерді жаппай өндіруге жақсы. Жаңа тиімді процесті 

салыстырмалы түрде қарапайым үш өлшемді бұйымдарды, мысалы, 

автомобиль компоненттерін жасау үшін пайдалануға болады. Айта кету керек, 

нәтижесінде алынған өнімдер өте тегіс беткеймен сипатталады. 

Саңылаудағы сіңдіру технологиясы (GIT) жоғары қысым кезінде (HP-

RTM) жүзеге асырылатын термореактивтік материалдардан жасалған 

бұйымдарды реакциялық престеу процесінде де іске асырылуы мүмкін. 

Автомобильдердің үлкен бөлшектерін өндіру үшін іс жүзінде процесті жоғары 

қысым немесе жоғары температурада жүзеге асыруға болады. Кейбір 

жағдайларда полимерді қысыммен қалыптастыру қуысына айдау немесе бүрку 

екі кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. Іс жүзінде бұл технология жоғары 

қысымда (RTM-HP-RTM) жүзеге асырылатын инъекциялық қалыптау деп 

аталады. 2012 жылы неміс Volkswagen автоконцерні бұл процесті көміртекті 

талшықтармен нығайтылған полимерлі материалдардан (CFRP) 

автомобильдеріне арналған қозғалтқыш корпустарын жасау үшін қолданды. 

Ғалымдар сондай-ақ үздіксіз ос таспамен (Continuous Double Belt Press, 

DBP) баспасөзде іске асырылатын технологияны ұсынды, оның көмегімен 

термопластикалық материалдар негізінде препрегтердің ленталарын және 

парақтар түріндегі әртүрлі жартылай фабрикаттарды өте жылдам қалыптауға 

болады. DBP баспасөзінде салыстырмалы түрде тұрақты температура 

сақталады, бұл екі немесе одан да көп бір қабатты мата парақтарына немесе екі 

немесе одан да көп термопластикалық пленкаларға (қалыңдығы 0,01–2 мм) 

орналастырылған композициялық материалдың қабаттарын толығымен ерітуге 

мүмкіндік береді. Пресс көмегімен өнімдердің бетінде изобарлық жағдайлар 

жасалады. Көрсетілген жабдықта материалды пластиктендіру және кейіннен 

салқындату арқылы әртүрлі термопластикалық материалдарды (CFT) алуға 

болады. 

DBP баспасөзінің артықшылықтары: 
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1) жоғары температура, жоғары қысым және жоғары жұмыс жылдамдығын 

қолдау мүмкіндігі бар интеграцияланған жүйелі жұмыс; 

2) CFT беру жылдамдығы негізінде жабдықтың әр аймағындағы 

температураның өзгеруін нақты уақыт режимінде автоматтандырылған, дәл 

өлшеу; 

3) барлық қысу аймақтарында қыздыру және салқындату процестері бір 

мезгілде аяқталады, ал қысым салыстырмалы түрде тұрақты деңгейде ұсталады, 

бұл қалыпталатын бұйымдарда ішкі кернеулердің туындау ықтималдығын 

барынша азайтуға мүмкіндік береді. 

 

 

CFT термопластикалық преперлері үшін қалыпты қалыптау әдістері 

(қаңылтыр материалдары): 

- инжекциялық қалыптау - өнімдердің едәуір көлемін алуға қолайлы 

қарапайым процесс; 

- сумен құю процесі, бұл газбен бүркуге қарағанда қалыптау циклінің 

қысқа мерзімін қамтамасыз етеді; 

- материалдың деформациясы өте төмен жылдамдықта және жоғары 

қысым мен температурада жүретін, нәтижесінде CFT тығыздығы 

жоғарылайтын ықшам материал пайда болатын ыстық сығымдау (қалыптау) 

процесі; 

- вакуумдық термоформалау процесі, мұнда термопластикалық парақтар 

жоғары қысым мен температурада вакуумды қалыптастыру арқылы пайда 

болады, содан кейін салқындатылады (пішінді бекіту үшін); 

- диафрагмамен суық қалыптау (Суық диафрагманы қалыптау, CDF) - 

термоформалау технологиясына негізделген, өндірілген өнімнің 

жоғарылауымен және жоғары сапасымен сипатталатын жаңа технологиялық 

процесс. 

Қазіргі уақытта CDF технологиясы CFRT қалыптау әдісін қолдана отырып, 

тікұшақ корпусын жасау үшін қолданылады. Сонымен қатар, көлік түтіктері 

мен құрылымдық панельдерді өндіру үшін термопластикалық прегрегтердің 

(таспалардың) GFRT престеу әдісі (жіптер мен талшықтарға негізделген) (орама 

және термоформалау процесі) қолданыла алады. 

Композиттік материалдардан алынған лайнер компоненттерін өндіру 

технологиясының ерекшеліктерінің бірі - бұйымдар жасау кезінде 

талшықтарды қалыптаушы қуысқа автоматты түрде орналастыру. Бұл процесте 
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талшыққа (жіпке) және талшықты лентаға негізделген препарат түрінде 

таспаның автоматтандырылған орналастырылуы жүзеге асырылады. Бірінші 

жағдайда олардың ленталарын тегіс немесе сәл қисық беттері бар бұйымдар 

жасауға болады, ал екінші жағдайда ленталардан тіпті үш өлшемді күрделі 

бұйымдар жасауға болады. 

Таспаларды талшыққа (жіпше) негізделген препрег түрінде 

орналастырудың автоматтандырылған процесі кезінде шикізат ретінде көміртек 

талшықтарымен нығайтылған термопластикалық полимер қолданылатын өңдеу 

процесі жүзеге асырылады. Осы процестің көмегімен тігу процесі де бір 

уақытта жүзеге асырылады, бұл көрсетілген әдіспен ұшақтың бөлшектері 

ретінде қолданылатын күрделі компоненттерді алуға мүмкіндік береді. 

Осылайша, технологиялар авиация саласының одан әрі дамуын қамтамасыз ете 

алатын маңызды элемент болып табылады. Өндірушілердің айтуынша, бұл 

технология Airbus A380 және A350 лайнерлеріне арналған компоненттерді 

шығаруда қолданылады. 
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Ұлт тарихының өткеніне көз салсақ, қазақ халқы талай тауқыметті бастан 

өткерген. Сондай ауыртпалығы үлкен, сын көтермес уақиға бұрын көп 

айтылмаған, тек соңғы уақытта ғалымдар көңіл бөле батстаған мәселелердің 

бірі ХХ ғасырдың 20 жылдарындағы ашаршылық. Әрине 1930 жылдардағы елді 

жаппай шарпыған зұлмат ашаршылық нәубет туралы ғылыми зерттелуер мен 

әдебиеттер баршылық.  

Тәуелсіздің дәуірінде жарық көрген зерттеулердің бірі 1993 жылы 

баспадан шыққан М.Қозыбаев пен Ж.Әбілғожиннің «Коллективизация в 

Казахстане: трагедия крестьянства» атты еңбегін атауға болады [Қозыбаев, 

1992:35]. 

2013 жылы үшінші желтоқсанды Л.Гумилев атындағы Евразиялық 

университеттің базасында «Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: 

вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы (к 80-летию 

трагедии) атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өтіп, 

конференцияға қатысушылар ашаршылық тақырыбын зерттеуде жаңа 

методолгиялық ұстанымдарға жол ашты. Сонымен қатар, әлемік тарихнама 

ғылымының өзекті мәселелерін және Кеңес одағындағы ашаршылық 

тақырыбының қазіргі күйі мен ондағы жаңа әдістемелік тәсілдерді талқылады. 



185 

 

Украина мен Қазақстандағы «Голодомор» тарихындағы жалпы, ортақ және 

өзіндік ерекшеліктерін туралы ойларын ортаға салды. Нәтижесінде көптеген 

оңды шешімге келді.  

Айта тұрса да конференцияда ашаршылықтың себептері мен зардаптары 

туралы тарих ғылымдарының докторы, профессор Б.Аяған сөзін келіре кетуді 

жөн деп санаймыз:«В деятельности советских властей уже в 1920-1930 гг. 

преобладали военно-административные методы управления.  

Основным инструментом экономической политики правительства стала 

продовольственная разверстка - реквизиция излишков сельскохозяйственного 

производства для нужд армии и пролетарского населения городов. Долгое, 

очень долгое время казахстанцы, отечественная историческая наука не имели 

права говорить о страшном голоде 1931-1933 годов.  

В целом, голодных лет в истории Советского государства было немало - 

тяжелые годы в период гражданской войны, голод 1921-1922 годов, унесший 

жизнь многих казахстанцев. Небывалый голод был и в послевоенный период с 

1945 по 1949 годы. Несмотря на хвалебные отчеты, дефицит основных 

продуктов питания одежды был характерен для всех лет советской власти. Но 

особенно тяжелый голод, названный в западной литературе «Великим 

Голодом», разразился в Казахстане в конце 20-х и начале 30-х годов XX века» 

[Аяған, 2013:22].  

Кеңес дәуірінде ашаршылық оқиғасы туралы тек тарихшылар емес, қоғам 

қайраткерлеріне, көркем әдебиет өкілдеріне де жазуға тыйым салынды. Қазақ 

халқына төнген ұлы қасірет ең алғаш әдебиетте молынан қамтылды. Мұның 

бәрі Большевиктер өкіметі тұсында өздері қасақана ұйымдастырған 

ашаршылық туралы жазуға рұқсат етілмеді. Тұңғыш рет аталған мәселені 

суреттеген жазушы Ж.Сыздықов «Әлі қарттың әңгімесі» атты жыр-дастанында 

1919-1920 жылдары ұлтымыздың басына түскен қилы  заман туралы 

баяндайды. Кезінде бұл туындыны оқуға тиым салынған болатын. Тек 

тәуелсіздің алған 1991 жылы ғана жарияланады. Сонымен қатар, халқымыз 

бастан кешірген ауыр нәубет тақырыбында ұлт әдебиетінің көрнекті 

өкілдерінің бірі, қуғын-сүргін жылдарында құрбан болған Б.Майлин бірнеше 

еңбегін арнады. Қазақ байларының тәркіленуі, ұжымдастыру мен ашаршылық 

тақырыбына қалам сілтегендердің ішінде ол кісідей ешкі көп жазған емес. 

Оның «Күлпәш», «Айт күндері», «Аштық құрбаны», Қырманда», «Нан» 

атты еңбектері куә. «Азық тапшы, ел іші күйсіздік. Қорек жетіспейді»-деп 

суреттеуі уақыт шындығын сездіреді[Майлин, 1988:187].  

Бір сөзбен айтқанда Филология ғылымдарының докторы Қ.Әбдезұлы атап 

көрсеткендей Б.Майлин шығармашылығында ашаршылық тақырыбы сексен-

тоқсайын процент көрініс тапты.  

Олай дейтін себебіміз жазушының еңбектерінің бәрінде де ашаршылық, 

кедейшілік, тапшылық, жоқтық мәселелері қарастырылады. Заманындағы 

ашаршылық жағдайы, жетім балалардың жағдайы мен жесірлердің күнкөрісі 

жан-жақты баяндалып, оқырмандарына жетімді етіп суреттеледі.  
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20-30 жылдары орныға бастаған тоталитарлық, әміршіл-әкімшілік саяси 

жүйе жалпы халықтың белгілі-бір бөлігін қырып-жою арқылы жүзеге асты.  

Қазақ даласындағы 1921 жылғы аштықтың тікелей куәсі болған ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсынов 1922 жылы  «Қазақ календарына» берген «Тәні саудың – 

жаны сау» атты мақаласында аштыққа ұшыраған адамның психологиясы 

жайында жаза келе, сұм дүлейден соры қайнаған жұртының тартқан азабын 

бірге шеккендей күй кешіп, жан дүниесі аласұрып, қазақ қоғамында 

ашаршылық кезіндегі «аштықтан адамның тәні азып еді, жаны да азып, ес кетіп, 

адамгершілік жоғалып, адам хайуаннан да жаман болып кетті»[Байтұрсынов, 

1991:320] - деп көрсетуі қазақ қоғамына ашаршылықтың тигізген 

зардаптарының айғағы. 

Зерттеуші А.Просеков «Пищевая промышленность» журналында 

«Революционные и чрезвычайные меры советского правительства по 

предотвращению и ликвидации продовольственных кризисов» атты 

мақаласында Кеңес өкіметінің ашаршылықтың алғашқы кезеңіндегі 

шарасыздықтан жүргізген саясатының мәні туралы төмендегідей суреттейді: 

«Советским правительством были задействованы все традиционные рычаги 

проблемы, но этого, к сожалению, в начале 1920-х гг. оказалось недостаточно. 

Власть не имела на тот момент ни достаточных ресурсов, ни 

профессионального административного аппарата для распределения 

продовольствия – ничего, что могло бы предотвратить или хотя бы 

минимизировать последствия неурожая. Поэтому были приняты 

экстраординарные меры в виде широкого привлечения международной 

гуманитарной помощи и реквизиции церковных ценностей» [Просеков, 

2018:29].  

 Сол сөзімізге дәлел ретінде 1922 жылғы мамыр айында жарияланған 

«Правда» газетіндегі шетелдік ұйымдардың Ресейде аштыққа ұшырағандарға 

көрсетілген статистикалық мәліметтерді келтіргіміз келеді: «В мае 1922 г. 

Американская Администрация Помощи кормила 6 099 574 человека, 

американское общество квакеров – 265 тыс., Международный союз помощи 

детям – 259 751 человек, Нансеновский комитет –138 тыс., шведский Красный 

крест – 87 тыс., германский Красный крест – 7 тыс., английские профсоюзы –92 

тыс., Международная рабочая помощь – 78011 человек» [Правда, 25.5.1922:2]. 

«Голод как фактор» кітабының авторы, әлеуметтанушы П.А.Сорокиннің 

ашаршылықтың себептері жіті айқындалған. Ол аштықтың негізгі себебін 

большевиктердің жүргізген қисыңсыз саясатына көрді. Автордың «1921 жылға 

қарай коммунистік бағдарламаның жойқын салдары тіпті артта қалған 

шаруаларға да айқын болды. Олардың егістіктері өңделмей, керісінше 

арамшөптермен толды. Шаруалардың егетін құралдары да, жұмыс істеуге 

ынталары да болмады. Қалаларда адамдар шетінен өліп, зауыттар отынын 

жоғалтып, тоқтап қалды. Теміржолдар қирады. Ғимараттар қирандыға айналды. 

Коммунистердің өлімге апарған саясатының салдары халықтың мойнына 

жүктелді. Зауыттардағы толқулар мен шаруалар арасында митингілер мен 

тәртіпсіздіктер жиілеп кетті, мұндай жағдайлардың саны тез өсті» - деген 
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жолдарынан-ақ ашаршылықтың қандай халде өткені түсінікті [Сорокин, 

2003:5]. 

Тек тәуелсіздік алған жылдардан кейін аталған проблемамен 

тарихшылардың жас буындары да айналыса бастады. Айтар болсақ, тарих 

ғылымдарының кандидаты Теңгеш Қаленованың «Қазақ мұрағаттары» ғылыми 

журналында жариялаған «1921-1922 жылдардағы аштық кезіндегі қазақ 

халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы» атты мақаласында сол кездегі 

Қазақстандағы бес губерния (Ақтөбе, Бөкей, Қостанай, Орал, Орынбор) мен бір 

уезіндегі (Адай) халқының ашаршылыққа ұшырау себептерін «Әскери 

коммунизм» саясаты кезіндегі еліміздің дәстүрлі шаруашылығына тигізген кері 

әсерін, жайылымдардың азаюы, егістік жер көлемінің тарылуы, жұртты күштеп 

еңбекке тартылғандығы деп көрсетеді. Сонымен қатар, сол кезде Ресейдің 

Жайық жағалауы аудандарында орын алған аштыққа байланысты 

республиканың оларға көмек көрсетуге міндеттелгенін, 1921 жылғы шілденің 

15 жұлдызында өмірге келген «Ашыққандарға көмек көрсету» комиссиясының 

қызметін «Бұл комиссия ашыққандарға жәрдем көрсету ісінде барлық Халық 

комиссариаттары мен кеңестік мекемелердің орталықта, сол сияқты жергілікті 

жерлерде қызмет етуіне басшылық жасау үшін, аштыққа ұшыраған аудандарда 

ауыл шаруашылығын сақтап қалу шараларын ұйымдастыру және табиғат 

алапаттарының алдын алу үшін ашылғанын» - деп көрсетеді [Қаленова, 

2013:63]. 

Автор архив құжаттарына сүйене отырып, аталған бес губерния мен бір 

уездегі аштыққа шалдыққан Ақтөбе губерниясында – 359 326, Бөкейде – 

100 000, Қостанайда – 252 819, Оралда – 277 835 және Орынборда – 437 776 

адам болса, Адай уезінде – 75 000-ға жеткен [Қаленова,2013:64]. Сонымен 

қорытындылай келе, автор мақалада аталған кездегі халықтың әлеуметтік-

экономикалық ахуалын ашып көрсетуге тырысқан. 

Біз қарастырып отырған ашаршылықтың Қазақстан халқының 

демографиялық өсіп-өнуіне тигізген әсері мен зардаптары туралы мәселерді 

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент К.Саркенованың «1920-1930 

жылдардағы Қазақстан халқы» атты ғылыми зерттеуінде кездестіруге болады. 

Еңбек ХХ ғасырдың жиырма-отызыншы жылдарындағы Қазақстандағы тарихи-

демографиялық жағдайға арналған зерттеулер қатарына жатады. Автор қазақ 

халқының жалпыхалықтық санақтар аралығындағы халықтың саны, өсімі, 

орналасуы және жас-жыныс құрамын зерделеп нақты архив құжаттарының 

негізінде ашып көрсеткен.  

Сонымен қатар, 1926 жылғы халық санағының нәтижесі бойынша 

әкімшілік-географиялық бөлулер, республика халқының санындағы, 

орналасуындағы, өлтық құрамындағы өзгерістер мен халықтың сауаттылығы 

деңгейі жөнінде тарихи дерекетерге негізделген өорытындыларын жасаған. 

1926 – 1936 жылдардың аралығындағы халықты ағымдақ есепке алу мен 

ұжымдастыру кезіндегі халықтың шығындарының қаншалықты екендігі 

көрсетілген.  
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Қорытындылай келе, К.Саркенова біз қарастырып отырған кезеңге 

байланысты төмендегідей қорытындыға келеді: «1921 жылдың демографиялық 

шығыны 1.4 млн. адамды құрады. Ал 1922-1926 жылдардың аралығында 

туудың күрт өскені, сонымен қатар шешек, сүзек, тырысқақ секілді жұқпалы 

аурулардың жоюылуымен өлім-жітімнің азайғаны байқалады. Өлім-жітімнің 

азаюы мен жұқпалы аурулардың қысқаруы нәтижесінде халықтың өсімі де 

артқан. Егер бұл үрдіс 30 жылдары үзілмеген де қазіргі қазақ халқының 

бұрынғы КСРО шеңберіндегі саны 15 млн. Адамға жеткен болар еді» деп 

тқжырдайды [Саркенова, 2011:146]. 

Т.ғ.д., профессор С.Смағұлованың «Ашаршылық қасіреті» (Ақтөбе, 2019.-

272 б.) атты монографиясында көптеген архив материалдары негізінде, соның 

ішінде Ақтөбе облыстық мемлекеттік архиві қорлары материалдарын молынан 

пайдаланып, өлкедегі кеңес үкіметінің ауылшаруашылығы саласындағы 

солақай саясатын әшкерлей отырып, ашаршылықтың қазақ халқына тигізген 

зардаптарын жан-жақты ашып көрсеткен. Автор «Қазақстандағы 1921-22 

жылдардағы ашаршылықтың шығу шындығына келсек, ауа райы, құрғақшылық 

емес, большевиктер мен олардың партиясының біржақты саясаты кінәлі. 

Бұл аштықтан қазақта тұтастай отбасы қырылғандар, отыны өшкен, 

шырағы ортасына түскендер қаншама? Ата-анасы мен баыры, туысынан 

айырылмағандар жоқ-ау...Бас амандығын сақтап, қаңғып, босып кеткендер өз 

мекеніне орала алды ма екен? Бұл жауабы жоқ сұрақ. Аман қалғандары босып 

шет мемлекеттерге кетті» - деп, халықтың басына келген қасіретті көрсетеді 

[Смағұлова, 2019:245] 

Оның біз зерттеп отырған мәселеге тікелей қатысты С.Смағұлованың 

«edu.e-history.kz» электоронды журналының 1 нөмірінде жарияланған «Ақтөбе 

губерниясындағы ашаршылық (1921-1922 жж.)» атты мақаласын айта кеткен 

жөн деп санаймыз.   

Мақалада Ақтөбе губерниясындағы 1921-1922 жылдардағы 

ашаршылықтың барысы, оның себептері мен салдарлары, ашаршылықпен күрес 

мәселелері қарастырылады. Автор мұрағаттық құжаттарға сүйене отырып, 

ашаршылық барысындағы губерния халқының әлеуметтік жағдайын 

нақтылайды. Аштықты ауыздықтауда Ақтөбе губерниялық атқару комитетінің 

ашыққандарға көмек көрсету аясында жүргізген азық-түлік даярлау, кооператив 

құру, басқа көршілес губерниялардан астық, тұқым, жем-шөп алу, жылу жинап, 

тарату және т.б. іс-шараларды жүзеге асыру барысына тоқталады. Аштықпен 

күресте Америкалық Көмек көрсету әкімшілігі мен халықаралық ұйымдардың 

губерниядағы ашаршылықты ауыздықтаудағы үлесі айқындалады [Смағұлова, 

«edu.e-history.kz» №1]. 

Тарих ғылымдарының кандидаты А.Алексеенконың докторлық дәреже 

алуға жазылған «Сельское население Казахстана. 1920-1990 гг.»  ғылыми 

жұмысында көрсетілген кезеңдегі ауылд жерлердегі халықтың өсу динамикасы, 

ұлттық құрылымы, миграциясымен табиғи өсімі туралы баяндайды. Ұлттық 

құрамның өзгеру себептерін көрсетеді. Бұрын жарық көрген және тың архив 
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құжаттарының негізінде республика ауыл тұрғындарының негізгі даму 

тенденцияларына ғылыми-демографиялық анализ жасайды.  

Бұрын-соңды жабық, айтылмаған 1920 және 1930 жылдардағы аштықтың 

зардаптарын, 1920-30 жылдардағы жаппай қоныстандыру, халықтарды күштеп 

жер аудару, тың игерудің тигізген әсерлерін зерделеген [Алексеенко, 1993:78]. 

Тарихшы Б.Мұсаев «Голод в первой половине 20-х годов ХХ века в 

Казахстане: исторический, социально-политический анализ» тақырыбында 

қорғаған кандидаттық диссертациясында 1920 жылдардың бірінші 

жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-саяси процестеріне талдау жасап, 

1919-1920 жылдардағы және 1932-1933 жылдардағы аштықтың себептерін, 

ауқымын және зардаптарын зерттеген. Әлеуметтік-саяси және экономикалық 

дамудың барысын саралап, 1921-1922 жылдардың әлеуметтік-экономикалық 

және демографиялық зардаптарын анықтаған. Сол кездегі биліктің қызметіне 

баға беріп, орталық билікпен шалғайдығ арасындағы байланыстар мен 

аштықтың кері әсерлерін жою жолындағы әс-әрекеттерін, мемлекеттік 

құрылыстың ерекшеліктерін айқындаған. Кезіндегі Қазақ АКСР-ы 

құрамындағы бес губерниясындағы жаппай аштықтың қоғам өміріне тигізген 

кері әсерлерін, халықтың құрамындағы демографиялық өзгерістер, аграрлық 

азық-түлік, шаруашылық-экономикалық шығындар көрсеткіші және 

азаматтардың ден-саулығы мен елдің арасындағы өлім-жітім ахуалын 

көрсеткен. Аштыққа қарсы күрестің жүргізілген ұтымды тұстары мен халықтың 

ауыр жағдайын баяндайды. Соның негізінде шешілмеген азық-түлік 

мәселелрінің жаңа мемлекеттілік құру жұмыстарымен астасып, дамудың 

жаһандық өзектесті мәселесі іспетті деп атаған. 

Ізденуші М.Малышева «Казахи в Сибири в период демогрфических 

кризисов (1919-1934 гг.) атты зерттеуінде өмірдің тәркегімен 1920-30 

жылдардағы басына түскен нәубеттен туған жерінен алшақта жүрген қазақ 

халқының біраз бөлігінің өзін-өзі ұлт ретінде сақтап қалуға бағытталған 

күресін, 1921-1922 және 1930-1934 жылдардағы демографиялық дағдарыстың 

салдарларын зерттеген. 

Сталинизмнің шаруалардың саясатқа қарсы бас көтерулерін аяусыз 

тұншықтырғаны туралы озбырлық, жазалау саясатын әшкерлеген. Қазақ 

халқын сақтап қалу мақсатындағы Сібір халықтарының қазақ диаспорасы мен 

босқындар арасындағы қарым-қатынасын ашып көрсеткен.  

«Кеңестік биліктің Қазақстандағы жер саясаты (1917-1940 жж) атты 

монографиясында тарих ғылымдарының докторы Ұ.Исмағұлов Қазақстандағы 

халықты жерге орналастыру үшін атқарылған шаралар мен соған байланысты 

орын алған қарама-қайшылықтар туралы, өңірлердегі аталған саясатты 

жүргізудегі ерекшеліктері мен айырмашылықтары туралы баяндайды. Жерді 

ойларына келгенше мүлік есебне тарту жолдары мен оның қаржыландыру 

міселелерін қарастырады. Қазақ зиялылары мен ұлт өкілдерінің большевиктік 

саясаттағ жер мәселесіне тоқталып, «...ұлт өкілдерінің жеке кеңесінде жер 

мәселесі арқылы ұлтаралық қатнастардың шиеленісуінің орын алуы, жергілікті 

халық өз тарихи Отанында тұрып жатса да, оның түпкілікті иесі бола алмай 
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жатқандығ, ...жергілікті халықтарды жаппай жерге орналастыру, тартып 

алынған жерлерді қайтару ісі мардымсыз жүргізілуде екендігін» айтады 

[Исмағұлов, 2018:200]. 

Сонымен қатар, Кеңестік одақтық экономика мүддесі үшін жер қорын 

ұлғайту мақсатында жер нормасын жасақтау әрекеттері мен оның қазақ 

жеріндегі аймақтық ерекшеліктеріне тоқталады. Қазақ жеріне қоныс аудару 

мәселелері мен қоныстандыруға тартылған өңірлердің арнайы зерттеліп 

зерденелуі. Сонымен қатар, туындаған қайшылықтар мен әс-әрекеттер 

баяндалады. 

Ағылшын тарихшысы Р.Пайпс «Кеңес Одағының қалыптасуы. Коммунизм 

және ұлтшылдық. 1917-1923 жж.» атты кітабында «... 1921-1922 жылдары 

көбіне-көп жергілікті халық ашаршылыққа ұшырады, бұл қазақтардың кеңес 

тәртібіне қарсылығын әлсіретті. [К.Есмағанбетов. Қазақтар шетел әдебиетінде. 

Алматы, 1994.-240 б.]. 

2020 жылы Алматыда америкалық тарихшы Сара Кэмеронның қазақ 

тілінде «Аштық жайлаған дала» атты кітабының тұсаукесері өтті. Кітап 

ағылшын тілінде 2018 жылы Америка Құрама Штаттарында жарық көрген 

болатын. Автор ашаршылықтың басты себептерін ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 

ғасырдың басындағы тарихи процестермен, яғни Ресей мен украинадан 

шаруаларды жаппай қоныстандырумен байланыстырады. Біз осы айтылған 

қағидалармен толығымен қосыламыз. Себебі келімсектердің қазақ жерін бетсіз 

отарлауы қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығына орны толмас зиян әкелген 

болатын. Ол туралы өлке тарихын зертеуші, ғалым Д.Абеновтың 2020 жылы 

жарық көрген «Қазақ жерін отарлау тарихы» атты монографиясында 1868 

Уақытша Ереже енгізілген уақытан кейінге қазақ жеріне орыс шаруаларының 

өз бетімен жаппай қоныстану тарихын баяндайды. Орал, Торғай облыстарында 

оры поселкелерін құру мақсатында қазақтан тартып алынған жерлердің көлемі 

көрсетіледі. Сонымен қатар орыс мұжықтарының қазақ қоғамына, оның рухани 

отарлау зардаптарын баяндайды [Абенов, 2020:56]. 

Кеңес өкіметі сан ғасырлар бойы келе жатқан дәстүрлі, яғни көщпелі өмір 

салтын отырықшы ауыл шаруашылығы қоғамына ауыстыруға және оны аз ғана 

жылдар ішінде, халықтың талап-тілегіне қарсы жүзеге асыруға кірісті. 

Экономикалық көзқарас тұрғысынан қазақ даласы бүкіл Сібір мен Қиыр 

Шығысты асырайтын азық қамбасына айналуы керек болды.  

Жаңа экономикалық саясат кезінің өзінде-ақ қазақ қоғамы бұрынғы тәртіп 

пен онық жетекшілерінің ықпалында болды, кеңес басшыларына мойынсына 

қоймады. Жергілікті кеңес мекемелерінің ақсақалдар мен ру басыларының 

жетегіне кетуңне байланысты 1925-1928 жылдары «қазақ ауылын 

кеңестендіру» науқаны жүргізілді. Партияның бұл шараларына тайпалық 

ұйымдар. Мұсылман діни басшылары қатты қарысылық көрсетті. Қазақстан 

партия ұйымының басшысы Ф.И.Голощекин, деп көрсетті Л.Троцкий, 

«өлкедегі орыс деревняларында әлеуметтік келісімді уағыздап, ал қазақ 

ауылдарында «азаматтық соғысты қоздыруда».  
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1990 жылы жарық көрген «О чем не говорили» құжаттар негізінде жарық 

көрген ғылыми жинақтың Ф.Голощекинге арналған бөлімінде «.... 1930 

жылдың қарсаңында 540 мың көшпелі және жартылай көшпелі қазақ 

шаруашылығы болса, 1924-1929 жылдары 60 мың шаруашылық 

отырықшыланған болатын. 200 мың жартылай көшпелі өмір салтын кешсе, 

халықтың қалған бөлігі көшпелі салтты ұстады»-деп көрсетілген. [О чем не 

говорили,1990:29.] 

З.Қыстаубаев пен Б.Хабдинаның құрастыруымен баспадан 1993 жылы 

шыққан «Қызылдар қырғыны» жинағында төл тарихымызда бұрын айтылмай 

келген сұрапыл ақтаңдақ туралы деректер мен тірі куәгерлердің көзімен 

көргені, естеліктері топтастырылып берілген. Зұлматтың трагедиясы 

баяндалады [Қызылдар қырғыны, 1993:252]. 

Жоғарыда келтірілген еңбектерге көз жүгіртсек, негізінен зерттеулердің 

бәрі еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген кезеңнен кеәін жарық көрген. Болашақта 

бұл тақырып өз зерттеушілерінің қатарын көбейтетіні сөзсіз. 
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ӘЛЕМДІК ТАРИХТАҒЫ  «ШЫҒЫС МӘСЕЛЕСІ» (ХІХ Ғ.  АЯҒ.)   

 

Аманжолова М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

XVIII аяғы мен XX басындағы дипломатияда және тарихи әдебиеттердiрде 

халықаралық қайшылықтарды белгiлеу шарты Балқан хандықтарының түрiк 

басымдығымен күресi, Осман империясының құлдырауы мен ұлы 

державалардың түрiк иелiктерiн бөлу мақсатында күрестерiн айқындаған 

болатын. XVIII ғасырдығы аяғына таман Осман империясының iшкi 

ыдырауының нәтижесiнде оның Еуропадағы иелiктерiн бөлу үшiн батыстың 

iрi-iрi державаларының арасындағы бiтiспес күресi басталды. Әрбір iрi держава 

өзiнiң талаптарын орындау үшiн барлық мүмкiндiктердi пайдаланды. Олардың 

әрқайсысы бiр-бiрiнiң Осман империясында саяси және экономикалық 

ықпалын көбiрек болуына жол бермеуге тырысты. Ең өткiр қарама 

қайшылықтарды Түркия мемлекетiнiң Еуропалық иелiктерi туғызды [1, 22 б.]. 

Патшалық Ресей империясы Константинополь қаласын басып алып, оған 

кіру үшін Қара теңізде және бұғаздарда еркін жүзу құқығын қамтамасыз ету 

үшін қызу күрес жүргізді. Оған бірінші кезекте Англия мен Франция 

мемлекеттері қарсы болды. Себебі бұл мемлекеттердің бұғаздарға қатысты өз 

мақсаттары болды. Ресей империясы мен Батыс державалары арасындағы 

қайшылықтар Балқан халықтарын да тудырды. Ресей империясы әрқашан 

Балқан халықтарының түрік мемлекетіндегі үстемдігіне қарсы ұлт-азаттық 

күресін қолдады. Ал Англия мен Франция мемлекеттері ұлт-азаттық 

қозғалыстарға қарсы күресте Сұлтан үкіметін қолдады.  

Бұл Балқан түбегіндегі Түрік мемлекеттерінің үстемдігі Батыс 

державалары үшін жергілікті халықтың капитуляциялық режимімен және 

шартта белгіленген төмен кедендік төлемдермен шексіз сауда операциясының 

кепіліне айналғанына байланысты. Сонымен бірге ол еуропалық капитал 

айналымында ең қолайлы жағдайлар жасады. Егер Балқан халықтары түрік 

мемлекеттерінің үстемдігінен босатылып, Тәуелсіз Мемлекеттер құрса, онда 

Ұлы Батыс державаларының мұндай артықшылықтары жойылады. Сондықтан 
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Англия мен Франция мемлекеттері "Осман империясының мызғымастығы мен 

бірлігі"ұранын ұстануға тырысты.  

Бірақ іс жүзінде Батыс державалары Түркияны еуропалық капиталға 

экономикалық және саяси тұрғыдан тәуелді ету, мемлекеттегі феодалдық 

құрылымды сақтау, Балқан халықтарының азат етілуіне жол бермеу, сондай-ақ 

Ресей империясының Константинопольге қозғалысын тоқтату үшін қолдан 

келгеннің бәрін жасады. Себебі олар жоғарыда аталған жағдайлар туындаған 

кезде Осман империясындағы саяси, экономикалық, қаржылық жағдайға 

нұқсан келтіреді деп қорықты. 

Ресей империясы мен Түркия арасындағы Қорғаныс одағы туралы келісім 

орнады. Бұл келісімге Константинопольде Ресей императорының өкілетті өкілі 

граф А.Орлов және Түркиядағы орыс елшісі А. Бутенев, түрік тарапынан Ұлы 

Вазир Хюсрев Мехмед-паша, Сұлтан гвардиясының бас қолбасшысы маршал 

Фезви Ахмед-паша және сыртқы істер министрі Хаджи Мехмед Акиф-эфенди 

қол қойды. Бұл келісім Ункяр-Искелеси келісімшарты деп аталды.  

1831-1833 жылдардағы Египет дағдарысында Ресей империясының 

патшасы Николай I Сұлтан Махмуд II-ні Мысыр патшасы Мұхаммед-Алиге 

қарсы белсенді түрде басқарды. Өйткені, Ресей империясының патшасы егер 

Мысыр басшысы жеңіске жетсе, онда француз мемлекеті Таяу Шығыста өзінің 

үстемдігін орнатады деп қорықты. Ресей империясының Үкіметі қолдау 

көрсету арқылы Түркиядағы позициясын нығайтады деп сенді. [2, 33-34б.].Өз 

кезегінде түрік мемлекетінің билеуші топтары тек Ресей империясы Мұхаммед-

Әлиді қолдаған Францияны қорғай алады деп ойлады. 1833 жылы сәуірде орыс 

десанттық әскерлері Босфордың Азия жеріндегі Ункияр Искелеси аймағына 

қонды. Осылайша Египет әскерлері басылады. Әскерлер Константинопольға 

жіберілді. Оларды Мұхаммед Әлидің ұлы Ибрахим паша басқарды. Сонымен 

бірге мұнда Ресей империясының Өкілетті Елшісі А. Орлов келеді. Ресей 

армиясының бұл әрекеттері Англия мен Франция мемлекеттерінің үлкен 

наразылығын тудырды. Ресей империясының түрік иеліктеріне енуін тоқтату 

үшін Англия мен Франция Махмуд II-ден Мұхаммед-Алимен достасуды талап 

етеді.  

Осы мемлекеттердің үлкен ықпалының нәтижесінде түрік мемлекеті өзінің 

вассалына бірқатар жеңілдіктер жасайды. Кютахия қаласында Ибрагим-паша 

ордасында жасалған келiсiм бойынша 1833 жылы мамыр айында Мұхаммед-

Әли өз басқаруына Египеттi ғана емес Сирия мен Палестинаны, Адан ауданын 

алады. Бұл үшiн ол сұлтан сюзеренi болуына келiсiп, өз әскерiн Антолиядан 

шығаруға мiндеттедi. Сөйтiп орыс әскерлерiнiң Түркия жерлерiнде жүруiнiң 

ешқандай пайдасы болмай қалды. Содан кейiн Ибрагим-паша өз әскерлерiн 

Таврдан әрi қарай апарып, орыс әскерлері Ресейге қайтып келедi[3, 11б.]. 

Шығыс мәселесі біздің заманымыздың кез келген сұрағына қарағанда елдің 

сезімін тереңдете түсті. Бірақ Шығыс мәселесінің ішкі саясатқа ешқандай 

қатысы жоқ болды. Ұлыбританияның бұрынғы министрі, Уильям Гладстонның 

алғашқы Үкіметінде 1879 жылы жарық көрген қазіргі Шығыс мәселесін 

зерттеудің алғы сөзінде былай деп жазды.  
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«Бастапқыда 1875 жылдың шілдесінде қайта ашылды, бірақ іс жүзінде 

Еуропада 1876 жылдың көктемінде Болгар христиандарына қарсы Османлы 

әскерлері жасаған қатыгездіктер туралы жаңа қауесеттермен алға тартылды. 

Бұл қауесеттер 1876 жылы 23 маусымда Дэйли Ньюсте жарияланған кезде, 

Шығыс мәселесі мен Түркияның болашағы Британдық баспасөзде, әсіресе 

Таймс, Дэйли ньюс және Солтүстік Эхеде кеңінен айтылады. Көп ұзамай 

Шығыстағы оқиғаларды бақылау, қоғамдық пікірді білдіру және пайдалы 

ақпаратты тарату мақсатында ұйымдастырылған Шығыс мәселесі 

қауымдастығының (EQA-ның) белсенді мүшесі болды. Үш жылдан астам 

Шығыс сұрағына қатысумен жазылған Аргайлдың дәлелі ерекше назар 

аударуды қажет етеді: ол" болгарлық қатыгездіктің " Ұлыбританияда үлкен 

әсер еткенін жақсы білді. Олардың жаппай митингілер тудырғанын білді-

әсіресе Шығыс мәселесі бойынша Қауымдастық шақырған және Ұлыбритания 

бойынша жиналыстарда қабылданған мыңдаған қарарлар, Сыртқы істер 

министрлігіне жіберілген 500-ге жуық өтініштер, негізінен, Премьер-Министр 

Бенджамин Дисраэлидің 1876 жылғы шілдедегі Парламенттің үзілісіне дейін 

"кофехананың жай ғана сөйлесуі" деген қаскүнемдік туралы қауесеттерді мазақ 

еткен кезде Бір таңқаларлығы, 1879 жылы Аргил болгарлық қатыгездіктің үгіт 

насихаты жалпы Британдық саясатқа ұзақ әсер ететініне күмәнданатынын 

айтқан болатын.  

Ол, әрине, консерваторларды либералдар алдағы жалпы сайлауда 

болгарлық қатыгездікті насихаттаудың сәттілігінен пайда көрмейді деп сендірді 

– сыртқы саясат сайлау партиясының саясатынан жоғары деген қағиданы 

құрметтеді оның мәлімдемесі Бенджамин Дисраэлидің 1876 жылғы 10 

қыркүйектегі үгіт – насихаттың уақытша болуы мүмкін деген жеке сеніміне 

құрмет көрсеткен сияқты». 

Жалпы алғанда, ел қандай-да бір мәселе бойынша есінен танып қалған 

кезде, Лорд Биконсфилд біраз уақытқа түсініктемені үмітсіз деп санайды, бұл 

мәселе бойынша дауласуға тырысудың пайдасы жоқ, осы бағытта және тіпті 

жиі қайталанғанша бәрін күту керек, көпшілік бір нәрсені қайта-қайта 

естігеннен шаршап, біршама тыныш ойлана бастаған кезде пікірлері тез 

өзгереді.Бір қызығы, Ұлыбритания тарихшылары және Шығыс мәселесі 

Дисраэлидің тұжырымдарын номиналды түрде қабылдады. Атап айтқанда, 

"Гладстон және болгар үгіт-насихаты кітабында Ричард Т.Шеннон Шығыс 

мәселесі Британдық саясатқа тек "болгарлық қатыгездік" кезінде әсер етті деп 

мәлімдеді, өйткені ол сол кездегі екі ірі саясаткерге, сол кездегі консервативті 

Премьер-Министр Бенджамин Дисраэлиге және оның либералды қарсыласы 

Уильям Гладстонға ауызша дау-дамай мүмкіндігін берді. Басқаша айтқанда, 

Шеннон 1881 жылы тоқтаған "болгарлық қатыгездіктің үгіт-насихаты 

Британдық Шығыс саясатының уақытша және Үстірт алаңдаушылығынан басқа 

ештеңе болмады" деп ұсынды. 

Шығыс дағдарысы кезінде негізгі еуропалық державалардың ұстанымы 

қандай болды? 
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Германия Шығыс дағдарысын Ресейді әлсірету және Францияға қатысты 

іс-қимыл бостандығын алу үшін пайдаланады деп үміттенді. 1871 жылы 

Пруссия жеңіліске ұшырады, бірақ ол тез қалпына келді және реванш жасағысы 

келді. Буржуазиялық-Юнкер Германия Францияның қуатының күшейгендігіне 

алаңдаушылықпен қарады және оның жаңа жеңілісін жоспарлады. Германия 

үшін бұл- ешқандай еуропалық держава Францияға қолдау көрсетіп, жаңа 

франко-герман соғысына араласпаған жағдайда ғана мүмкін болды; осы тұста 

олар Ресейдің қолайсыз араласуынан қорыққан болатын. Германия 

рейхсканцлері Бисмарк Ресейдің әлсіреуіне оны Түркиямен соғысқа тарту 

арқылы қол жеткізуге үміттенді; сонымен бірге Бисмарк Ресейді Балқандағы 

Австрия-Венгриямен соқтығысуға және сол арқылы Ресейдің түпкілікті қолын 

байлап тасатап, оны Францияға қолдау көрсету мүмкіндігінен айыруға 

тырысты.  

Қырым соғысынан әлсіреген және оның салдарынан әлі қалпына келмеген 

Ресей Шығыс дағдарысының басында өзін шектеуге мәжбүр болды, тек 

Балқандағы позициясын сақтап, Балқан славяндары арасындағы беделін сақтап 

қалуға тырысты. Патша үкіметі көтерілісшілерге көмектесуге тырысты, бірақ 

Ресейді соғысқа тартуы мүмкін кез-келген әрекетке араласқысы келмеді. 

[5,212б.].Бұл Ресей үкіметінің көтерілісшілерге көмек көрсету бастамасын тек 

қана егерде басқа мемлекеттер қолдау көрсеткен жағдайда араласуға дайын 

екендігін жариялады.Премьер-Министр Дизраели бастаған ағылшын үкіметі 

оны одан әрі әлсірету үшін Ресейдің қиын жағдайын пайдалануға тырысты. 

Дисраели Ресей үкіметенің әлсіреуі ғана Түркияны толықтай жаулап алуға 

кедергі болып тұрғандығын білді және бұның бәрі уақытша әлсіздік екендігі де 

белгілі болды.Ресейді Балқанда белсенді саясат жүргізу мүмкіндігінен айыру 

үшін Дизраели Ресейді Түркиямен, мүмкін болса Австрия-Венгриямен соғыста 

қақтығыстырып кою саясатын ұстанды. [4, 102 б.]. 

Дисраелидің айтуынша, мұндай соғыс оның барлық қатысушыларын 

әлсіретеді, бұл Англияға Түркиядағы басқыншылық жоспарларды жүзеге асыру 

үшін еркіндік береді, Ресейдің Үндістан шекараларына жақындаған Орта 

Азиядағы Ресейдің Англияға төнетін кез-келген қатерін жояды және Англия 

Ресейдің Қара теңіз бұғаздарындағы  мәселелеріне араласудан бастайды.Шығыс 

дағдарысының басында еуропалық державалар күштерінің халықаралық 

орналасуы осындай болды. Және ағылшын үкіметі жоспарын толықтай 

орындай алды десек болады, себебі 1877 жылы 24 сәуірде Ресей Түркияға 

қарсы соғыс жариялады. Сонымен қатар, Германияда пайда көрген мемлекеттер 

қатарына енді, себебі Австрия-Венгрияны қалауынсыз Шығыс мәселесіне 

араластырып, соңында Ресеймен соғыс жүргізетін жағдайға жеткізгісі келген 

болатын. Осы тұста Шығыс мәселесінің тұтанып кетуіне Бисмарк пен 

Биконсфильдтің орны ерекше болды деп атап көрсете алсақта, мәселенің 

туындауына Патшалық Ресейдің экономикалық және саяси жағдайының төмен 

болуы ерекше рөл атқарды. 

Яғни, қорыта келе, Шығыс мәселесi дүниежүзiлiк тарихта алатын орны 

ерекше. Бұл мәселенiң бейбiт түрде шешiлуi Осман Империясы, оның 
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қарамағындағы жерлерi мен халқының өмiрiнде үлкен де маңызды орын 

алатыны сөзсiз. Қаншама соғыс, келiспеушiлiк, талас-тартыс, тиiмдi-тиiмсiз 

келiсiм-шарттардың нәтижесiнде, бiлiктi дипломаттардың әдiлеттi iс-

әрекеттерiнiң нәтижесiнде бұл қиыннан қиыстырылған түбi терең мәселенiң 

соғыссыз шешiлуi дүниежүзiлiк дипломатияның үлкен орнын тағы бiр рет 

көрсететiнi айдан анық деуге толық хақымыз бар. 
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Қазақ жерінде бекініс тұрғызған орыстар көшпелі халықтың шабуылынан 

қауіптеніп, әскери шараларды қабылдады. Бірақ мұндай жолдың ұзаққа 

бармасын біліп, жергілікті халықпен тығыз қарым-қатынас орнатудың тиімді 

екенін түсінді.  

Орта Азия жері Ресей жерімен біріккен соң, империя екі органикалық 

элементтен тұрды: орыс-славян тармағына жататын орыс халықтары мен Поляк 

патшалығы, Прибалтика, Финляндия, Сібір, Түркістан, Кавказ және Закаспий 

аймағындағы бұратана халықтары. Осындай ұлан-байтақ жері бар Орыс 

мемлекеті түрлі ұлт өкілдерінің наным-сенімдеріне, діни ерекшеліктеріне тап 

болды. Мұндай әр түрлілікті бір арнаға тоғыстыру үшін «біртұтас және 

бөлінбейтін» Ресей жобасы жасақталынып, елде саяси реформалар жүргізілді. 

Орыстар бағындырған елдің тұрғындарын «бұратана» деп атады [1, 6-11 б.].  

Бұратаналар империяның басқа халықтарынан басқару әдісі мен құқығы 

бойынша ерекшеленетін Патшалық Ресейдің құқықтық шеңберіндегі айрықша 

санаттағы тұрғындар болып табылады. Бұл термин империяның тегі славян 

емес барлық халықтарына қолданылды, бірақ татар, мордва, эстондықтар 
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бұратаналар қатарына жатқызылмады. Орыс емес халықтар христиан-

бұратаналары және мұсылман-татарлары болып екіге бөлінді. Олардың білім 

беру ісінде айырмашылық болғанымен, бір мақсатқа жету жолында жұмыс 

жасалды: христиан-бұратаналарының православиелік сенімді қабылдауы мен 

мұсылман-татарларын орыстандыру. 

Патшалық Ресей маңызды ішкі саясаттарының бірі ағартушылық саясатын 

шығыс бағытында жүргізіп, қазақ халқын орыс қоғамының құрамына бейбіт 

түрде біріктіруді көздеді және отырықшы өмір сүруге ықпал жасады [2, 108-110 

б.]. 

«Біртұтас және бөлінбейтін» Ресей жобасы аясында «бұратаналарды 

орыстармен біріктіру» саясаты басты назарда ұсталынды. Ол түрлі ұлт 

өкілдерінің бір билікке, бір экономикалық және әлеуметтік құрылымға, ортақ 

заңға бағынуымен түсіндірілді. Патшалық Ресейден шалғай орналасқан отар 

елдің тұрғындарына мектеп саясатын жүргізіп, ұлттық тамырынан айырып, 

орыстарға сенімді әрі адал қызмет ететін жастарды тәрбиелеп шығару көзделді 

[1, 6-11 б.].  

ХІХ ғ. 50-60 жж. ІІ Александр патша мектеп реформасына кірісті. Онда 

түрлі сатыдағы білім алу барысында ұлтына, тегіне, жынысына және діни 

сеніміне қарамастан заң алдында барлық тұрғындардың теңдігі жарияланды.  

Мемлекеттік мектептер желісінің өлкеде ұлғаюы жергілікті тұрғындар мен 

қоныстанушы орыстарға арналып оқу орындары «орыс – «бұратана»» мектебі 

деп аталды. Орыс емес халықтар үшін ұйымдастырылған мектеп отарлық 

саясатты жүргізуге жәрдемдесетін бұратаналардан шенеуніктерді дайындап 

шығаруға және «оларға» самодержавиелік идеология ықпалының күшеюіне 

бағытталған Н.И. Ильминскийдің педагогикалық жүйесімен жүрді [1, 64-65 б.]. 

Миссионер Ильминский: «Әліпби халық бірлігінде маңызды орынға ие, 

бірақ халық бірлігі шындығында, діни жолмен іске асады. Әдетте, жазуы жоқ 

халықтар ғана емес, жазу ісі дамыған халықтар да әліпбиді дінмен бірге 

қабылдайды. Мысалы, парсылар мұсылман дінін қабылдай отырып, өз әліпбиін 

араб әліпбиімен алмастырды. Сонымен қатар, Православиелік Грек шіркеуі 

славяндар мен мысырлықтарға грек әліпбиіне қосымша әріптерді қоса отырып 

жеткізді. Батыс халықтары Рим шіркеуінен ерекше әріптер қосылмаған, тек 

диакритикалық белгілердің қосылуымен латын әліпбиін қабылдады. Мұсылман 

діні де әр түрлі тілдегі халықтарға кейбір белгілерді қосу арқылы араб әліпбиін 

енгізді»,- дейді. Ғалым бұл сөздерімен дін жүрген жерде тілдің де қоса 

енгізілетінін қарапайым құбылыс ретінде көрсетеді. «Егер қандай да бір 

құдіретпен Ресей билігіндегі мұсылман халықтары православиелік дінді 

қабылдаса, орыс әліпбиі де қиындықсыз қоса енетін еді»,- деген сөзі бұған 

дәлел бола алады [3, 23 б.].   

Н.И. Ильминский, алдымен, қазақ жазуына көңіл бөлді. 1858 ж. Орынбор 

шекаралық комиссиясына жұмысқа тұрып, қырғыз (қазақ) тілін зерттеу 

мақсатында профессор В.В. Григорьевтен архивтегі қырғызша (қазақша) 

жазылған құжаттарды сұрады. Ол еш бір хаттан қырғызша (қазақ) жазылған 

бірде-бір қатарды кездестіре алмай, қазақ тілінің өз жазуы жоқ екендігін және 
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татар жазуын қолданатындығына таңырқады [4, 64 б.]. «Азаматтығы өте төмен 

деңгейдегі жартылай жабайы, көшпелі қырғыздарға (қазақ) кезіктім. Сауатты 

қырғыздар (қазақ) сирек кездеседі. Сонымен қатар сөзшең, суырып салма 

адамдарды да байқадым. Мұны халықтық тілдегі пайдаға асыруға шештім»,- 

деп қазақтардың жай-күйіне осындай баға берді  [5, 7 б.]. Ол қазақ тілінің 

фонетикасы, айтылымы және диалектісі бұрмаланғандығы жөнінде пікір 

қалдырды [6, 192 б.]. Араб-татар әліпбиінің қазақ фонетикасына сәйкес 

келмейтіндігін түсінді. 

Ғалым орыс әліпбиінде жазылмайтын және дыбысталмайтын әріптердің 

татар тіліндегі баламасын құрастыру барысында татар тілінің қырғыз (қазақ) 

тіліне қарама-қарсы екендігін, қырғыз (қазақ) тілінің Алтай және түрік 

тілдеріне жақындығын білді және былайша түсіндірді: « татарша: кул – рука, 

кол – раб, бирь – дай, берь – один; ал қырғыз (қазақ) тілінде: кол – рука, кул – 

раб, берь – дай, бирь – один».  

Татар және қырғыз (қазақ) тілдерін салыстыра отырып, араб-татар 

жазбасының аз да болсын татар тіліне жақындығын, ал қырғыздарға (қазақ) 

мүлдем жарамайтындығын білді. Араб-татар жазбасы қырғыз (қазақ) тілінің 

фонетикалық ерекшелігін жасырып, татар тілін үйренуге деген құштарлығының 

соңы тілдің жойылуына алып келетіндігін жеткізді. «Қырғыз (қазақ) жерінде 

Омбы, Орынбор кадет корпустарында, қырғыз балаларына арналған Орынбор 

мектебінде білім алған, ана тіліне бей-жай қарамайтын тәрбиеленушілерге 

қырғыз (қазақ) тілінің дербестігін сақтап қалудағы орыс әліпбиінің маңызын 

түсіндірсе, әліппенің енуін жылдамдатып, тілдің сақталуына жәрдем жасайтын 

еді. Мүмкіндік болса, осындай тілді құрметтейтін насихатшыны тәрбиелеп 

шығару қажет. Ол үшін қырғыз фонетикасына бейімдеп орыс әліпбиін 

құрастырып, оның араб-татар әліпбиі алдындағы артықшылығын көрсетуіміз 

керек», - деп ғалым өз ойын тұжырымдады [3, 8-12 б.]. Осы мақсатқа жету 

жолында 1857 ж. Орынбор шекарасы жанынан ашылған «қырғыз балаларына 

арналған» мектепті тәмамдаған алғыр, зерек Ыбырай Алтынсаринді таңдап 

алды.  

Орыс адамына жергілікті халықтың тілін меңгеру және оны қалыптастыру 

оңайға түспеді. Бұл жөнінде құқықтанушы ғалым, аудармашы, жазушы және 

мемлекет қайраткері К.П. Победоносцев: «Әр халықтың тілінде халық жаны 

жасырылып тұрады. Оған жету үшін оның жанына терең бойлап, ондағы тілде 

жасырылған құпияларға үңілу керек» деп жазып, сананы түпкілікті өзгертудің 

жолын көрсетті [4, 64-65 б.].  

Дала өлкесіндегі миссионерлік мектепте Ильминский жасақтаған оқу 

бағдарламасы бойынша бір, екі немесе үш кластық шіркеу-приход (шіркеу 

жанындағы мектеп) мектептері салынды. Бұратаналарды орыстармен қосып 

оқыту орыс тілі мен әдебиетін таратуға және мәдениаралық қарым-қатынасқа 

жағдай жасауға міндетті болды [7, 155-156 б.].    

1860 ж. «Далалық өлкеде орыстардың ықпалын арттыру мен қырғыз 

мұсылмандық біліміндегі зиянды әсерлерге қарсы тұру үшін» Орынбор және 

Самара губернияларының генерал-губернаторы Катенин құрастырған орыс-
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қазақ мектептерінің жобасы бекітілді. Мектептер жыл сайынғы халықтан 

жиналатын шаңырақ салығы есебінен ашылды.   

Далалық мектептерде орыс, қырғыз (қазақ) тілдеріндегі оқылым мен 

жазылым, қырғыз (қазақ) тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қырғыз (қазақ) 

тіліне аударылған арифметиканың алғашқы төрт ережесімен ғана шектелді. 

Ашылған мектептердегі оқулықтар жарамсыз болды. 1863 ж. 20 мамырда 

бекітілген үлгілік хабаршы бойынша орыс әліпбиі, Бекчурин грамматикасымен 

жасалған татар әліпбиі, орыс грамматикасы, арифметика, оқылымға арналған 

орыс хрестоматиясы, Әбілғазы атты оқылымға арналған татар кітабы, татар-

орыс сөздігі қосылды. Қырғыз (қазақ) тілінде ешбір оқулық болмады және 

ағартушының педагогикалық жүйесіне дейін араб-татар жазбасы қолданылды  

[1, 181 б.].    

1870 ж. Ильминскийдің негізінде жасақталған «Ресейді мекендейтін 

бұратаналар білімі туралы» Ережеде орыс емес халықтарға жүргізілетін білім 

беру жүйесінің түп негізінде орыстандыру және орыс халқымен біріктіру 

мақсаты жатқандығы айқындалды. Ресей империясында үш білім беру 

тұжырымдамасы бекіді. Орыс тілін түсінетін украиндықтар мен 

белорустықтарға оқу барысында ана тілдерін қолдануға тыйым салды. Иврит 

және идиш тілдері тек хедер, йешива еврей мектептерінде рұқсат етілді. 

Мұсылман халқы алдымен, өз ана тілінде оқып, кейін орыс тіліне көшті. Егер 

мұғалім бұратана тілін білсе, сабақты бірден орыс тілінде жүргізіп кетті                 

[8, 10 б.].     

Құрамына Қазан, Вятск, Нижегород, Тамбов, Саратов, Пензен, Астрахан, 

Кавказ, Симбир, Тобыл және Иркутск губерниялары кірген Қазан оқу округінде 

жаңа оқу орындарының саны артуынан және территорияның ұлғаюынан 

Орынбор мен Пермь губернияларын басқару тиімсіз болды [9, 23 б.]. 

Сондықтан 1868 ж. Уақытша Ереже бойынша құрылған Орынбор генерал-

губернаторлығы тұтасымен 1875 ж. Орынбор оқу округінің құрамына енді.  

Орынбор генерал-губернаторы Н.А. Крыжановский Қазан оқу округінің 

тәрбиешісі П.Д. Шестаковтың қолдауымен 1873 ж. 27 ақпан күні дербес оқу 

округін құру туралы мәселемен Халық Ағарту министрі Д.А. Толстойға 

өтінішхат жолдады. 1874 ж. 18 мамырда Орынбор оқу округін құру туралы 

Жарғыға қол қойылып, 1875 ж. 1 қаңтарда оқу округтік штаттың 

қаржылануымен ашылды. Құрамына 1865 ж. салынған Уфа, Орынбор, Пермь 

губерниялары мен 1868 ж. тұрғызылған Орал, Торғай облыстары кірді [1, 61,69-

70 б.].  

1875 ж. Орынбор оқу округінің башқұрт, татар, қырғыз (қазақ) 

мектептерінің инспекторлық қызметіне ағартушы, шығыстанушы ғалым, орыс 

тілі пәнінің мұғалімі, қазақ тілін зерттеуші, Ильминскийдің педагогикалық 

жүйесін қолдаушы Василий Владимирович Катаринскийдің (1846-1902) 

тағайындалуымен көптеген жұмыстар атқарылды. Оның «Қырғыздар үшін орыс 

тілі оқулығы» (Учебник русского языка для киргизов, 1893), «Қырғыздар үшін 

орыс тілінің алғашқы оқулығы» (Первоначальный учебник русского языка для 

киргиз, 1894), «Қысқаша қырғыз-орыс сөздігі» (Краткий киргизко-русский 
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словарь, 1895), «Қырғыз-орыс сөздігі» (Киргизско-русский словарь, 1897), 

«Орыс-қырғыз сөздігі» (Русско-киргизский словарь, 1899-1900), «Қырғыз 

тілінің грамматикасы» (Грамматика киргизского языка, 1897) еңбектері жарық 

көрді. «Қысқаша қырғыз-орыс сөздігі» тұрмыста қажетті әрі жиі қолданылатын 

сөздердің дәл және таза аудармасын бере алды.  

«Қырғыздардың өз жазба белгілері жоқ. Олар ана тілдерінде айтылған 

сөздерді татарлармен енген араб-татар әліпбиін қолдану арқылы жазады. Бірақ 

қырғыз тілінің дәл дыбысталуын, әсіресе дауысты дыбыстарды бере алмайды. 

Мұндай жағдайда өзгерістермен, қосымшалармен жасалған орыс әліпбиі 

ыңғайлы болып табылады»,- деген ойда болған Катаринский фонетика, 

этимология, синтаксис деп үшке бөлімге бөліп, 1906 ж. қырғыздардың өз ана 

тілдеріндегі жазбаны, ал орыстардың қырғыз (қазақ) тілін үйренуіне лайықтап 

жасалған «Қырғыз тілінің грамматикасы. Фонетика, этимология және 

синтаксис» еңбегі шықты. Бұл кітап 1869 ж. Ильминскийдің «Қырғыз тілін 

үйренудегі материалдар» мен иеромонах Макарийдің «Алтай тілінің 

грамматикасы» еңбектері негізінде жазылды. Шығыстанушы, түркітанушы 

П.М. Мелиоранский грамматиканың алғашқы жазбаларына түзетулер енгізді. 

Катаринский, осылайша, қазақтардың орыс тілін үйренуіне мүмкіндік жасап 

берді [4, 64-65 б.].   

Дегенмен, Патша үкіметі қазақтардың толық білім алып, билікке 

ұмтылуына қарсы еді. 1874 ж. 29 ақпанда Ильминскийдің Победоносцевке 

жазған хатында: «оларды гимназияға жіберудің және қызықтырудың еш керегі 

жоқ. Оларға ескі классикалық немесе жаңа еуропалық тілдерді игерудің не 

мәнісі бар?!» деді [1, 178 б.]. Орыс билеуші топ өкілдері бұратана халықтың тек 

патша Жарлықтарын түсініп, оның бұйрығын орындаумен ғана шектеліп, 

біріккен империяның бейбіт өмірін қалады. «Гимназиядан артық оқушылар 

шығарылсын және оларға прогимназия да ашылмасын» [1, 88 б.],- деп Халық 

Ағарту Министрі Д.А. Толстой да бұл ойды құптап, гимназияға түспес үшін 

гимназия алдындағы даярлықты да қажет деп таппады. 

Өзге елдің әліпбиі отарланушы елдің рухани азығын өзгертіп қана қоймай, 

сырт келбетке де өзіндік әсерін тигізеді. Солардың тілінде оқып, жазу арқылы 

мәдениетімен танысып, сол елдің салт-дәстүрін қабылдап, тұрмысын да 

өзгертеді. Кей жағдайларда оқу ісіне қарағанда сыртқы пішін тез өзгеріске 

ұшырап жатады. Бұл жерден сыртқы фактордың ішкі факторға әсерін де 

ескеруіміз қажет [3, 13 б.]. Кей адамдар сыртқы болмысты өзгерткен соң, ішкі 

болмысты да соған сай ету мақсатында тілін билеуші тілге икемдеп, бұрала 

сөйлеп, сол тілді ақырындап игереді. Олар өз салт-дәстүрлерін шен-шекпенге 

айырбастап, отарлаушы елдің айтқанынан шықпайды. Ал екінші бір адамдар 

қоғамды ойлап, түп-тамырын сақтай отырып, өктем тілді меңгереді де халқына 

қызмет етеді.   

Қорытындылай келе, бұратана  халықтардың өзіндік әліпбиі болмады және 

Ильминский мен ол бастаған топ әліпбиді қайта жасақтап, аударма жасау 

жолымен оларға білім беріп, орыс емес халықтарды орыстандырды. Ол халқына 

қызмет қылатын тұлғаны жақын тартып, орыстандыру саясатын педагогикалық 
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жүйеге негіздей отырып, сол адамның бастамасымен  жүргізіліп жатырған игі іс 

деп көрсетті. Орыстар миссионерлік саясатын бұратана арасынан шыққан 

адамды пайдалану арқылы сәтті жүргізді. «Қарапайым адамдарға тыныштығы 

мен бақыты үшін өте білімді болудың қажеті жоқ»,- деп қазақтардың бастауыш 

мектеп сатысымен шектелгенін қалады [1, 82 б.]. Оларды жоғарғы қызметтерге 

ұсынбады. Бүгінде таптық сананың өшпеуі орыстандыру саясатының нәтижелі 

болғандығының көрінісін беріп отыр.  
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ҮНДІСТАННЫҢ ЕУРОПАЛЫҚ  ДЕРЖАВАЛАРДЫҢ  ОТАРЫНА 

АЙНАЛУЫ  

 

Ғанибаева Ж., Есқуатов М. 

                 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Үндістанға еуропалық мемлекеттер ішінен, ең алдымен португалдықтар 

XV-XVI ғасырдың басында сауда жолдары мен сауданы бақылауға шоғырлана 

бастады, содан кейін көптеген қоймалар мен құрылымдар салды, жаңа 

қоныстар мен порттар құрды, тіпті жергілікті билеушілердің саяси күресіне 

белсенді араласты. Португалдықтардан кейін бұл аймақта голландиялықтар 

пайда болды, олар көп ұзамай өз күштерін голландтық-үндістан деп аталатын 

компания ретінде Үндістанға  шоғырландырды.Осыдан кейін француздар мен 

британдықтардың кезегі келді. Үндістан мен оған іргелес Азия аймақтарын 

отарлау дәуірі басталды. 

Үндістанның өзі үшін бұл дәуір қысқа гүлдену кезеңімен және тез 

құлдыраумен, содан кейін Моғол империясының құлдырауымен сәйкес келеді. 

Бірнеше мемлекет бірден күшті билікке мұрагерлер мен үміткерлер болды. 

Олардың бірі маратхтардың күші болды. Империя құлағаннан кейін саяси 

аренаға шыққан екінші ірі мемлекет Бенгалия болды. 

1600 жылы пайда болған және сауда, әскери, дипломатиялық, саяси және 

т.б. шоғырланған ағылшын Ост-Үндістан компаниясы болды.Осы 

мақсаттарымен Үндістанға енудің және шоғырландырудың айла тәсілі болды. 

Бір сөзбен айтқанда, XVIII ғасырда Моғол империясының құлдырауымен 

белгіленген британдықтар Үндістандағы отарлық державалар арасында бірінші 

орынға шыға бастады, осы елдің өзінде Моғолдардың мұрасын талап 

еткендердің барлығын ығыстырды. Үндістанның бірқатар аудандарында 

маңызды позицияларға ие болып,оларды үнемі нығайтып, дәстүрлі әдіспен 

әрекет етеді. 

Ағылшын империясы салыстырмалы түрде Үндістанға иелік етуді 

көздеді.Оның айқын көрінісі: үлкен бөлігі XVIII ғасырдың аяғы мен XIX 

ғасырдың басында Англияның қолында болды. 

XVIII ғасырдың ортасынан бастап британдықтар жаулап ала бастаған 

отаршылдық мемлекеті Үндістан болды. 

Негізгі мақсаты- ағылшындар Үндістанды белсенді жаулап алу кезеңін, 

отаршылдық режимнің дамуын, Үндістанның байлығын басқару мен қанаудың 

эволюциясы мен формаларын көрсету және жаулап алу саясатының түпкі 

нәтижесін көрсету болды. 

XVIII ғасырдың ортасында  еуропалықтарда Үндістанға көз тікті.Оның 

ішінде француз және ағылшын ост-үнді компаниялары Үндістанда ең белсенді 

және көптеген аймақтарға иелік етті. 

XVIII ғасырдың ортасында Ост-үндістан компаниясы Үндістанды 

отарлауға ерекше құлшыныс танытты. Үндістанның үстемдігіне байланысты 
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ағылшындармен француздардың арасында соғыс басталды. Жеті жылдық 

қақтығыстың нәтижесінде (1756-1763) ағылшын ост-үндістан компаниясы 

елдегі билікке келіп, оны отарлауға кірісті. [1, 3-4б.].  Бұл жеке сауда 

компаниясы барлық Шығыс елдерімен саудаға монополиялық билік жүргізді. 

Үндістанның саяси бытыраңқылығын пайдаланып, XVIII ғасырдың 70-ші 

жылдарында ост-үндістан компаниясына бірте-бірте бағыну бір басқа үнді 

княздіктері ағылшындарға қарсылық көрсеткен жергілікті халық тарапынан 

халық көтерілістері басталды. Басқыншыларға қарсы  ұзақ уақыт бойы қанды 

шайқастарда Үндістанды отарлауға мәжбүр болды.  

XIX ғасырдың басында ост-үндістан компаниясының басқыншылық 

саясаты күрт күшейе түсті. Феодалдық князьдіктерді бағындырудың 

құралдарының бірі-субсидиарлық жүйе деп аталды. 

Компания феодалдық князьдерді бірқатар шарттар жасасуға мәжбүр етті. 

Олар князьдіктер аумағында және олардың есебінен ағылшын офицерлерінің 

басшылығымен әскери отрядтар құрды. Феодалдық князьдіктер сыртқы 

келісімдер құқығынан айрылып, ост-үндістан компаниясының вассалдарына 

айналды. Хайдарабадпен (1800), Аудоммен (1801) және басқа да 

князьдіктермен жасалған шарттар осындай сипатта болды. [2, 18 б.].   
Маратхалармен ұзақ соғыстар басталды. 1802-1805 жылдардағы англо-

маратх соғысында ағылшын әскерлері маратх князьдерін жеңе алды. 

Компанияның саяси үстемдігіне көрінетін заңдылық беру үшін британдықтар 

Моғол әулетін жалған түрде сақтап, компания өз атынан елді басқаратынын 

мәлімдеді. [3, 34 б.].   
Үндістандағы британдықтардың келесі әскери компаниясы-Пенджабты 

жаулап алу үшін күрес отыз жылдан кейін басталды. 

Колониялар үстем таптардың мүдделеріне жеке байыту көзі ретінде де, 

елдің экономикалық дамуын жеделдетуші ретінде де қызмет етті. Қанаудың тән 

әдісі отаршыл халықтарды зорлық-зомбылықпен тонау болды. 

Британдықтар ерікті салықтар мен алымдарды өндіріп алды.             

Экономикадан тыс мәжбүрлеу отаршылдық тарихының барлық кезеңдерінде 

отаршылдық пайда табудың маңызды әдісі болып қала берді. Алайда, оның рөлі 

өзгеріссіз қалды: капитализмнің дамуымен колониялардың буржуазияның 

қажеттіліктері мен мүдделеріне бағынуы бірінші орынға шықты. 

Отарлық сауда импорттан асып кетуді қамтамасыз етті. XVIII ғасырдың 

аяғына дейін,елдің байлығы қымбат металдар түріндегі ақшамен есептелді. 

Үкімет протекционизм саясатын жүргізді: ол ел жасай алатын шетелдік 

тауарлар мен өнімдерді әкелуге тыйым салды және өзінің экспортын әкелуді 

толық қолдады. 

Отарлаушылар үнді халқын аяусыз тонап, оның байлығын Англияға алып 

кетті. Олардың билігі орнаған жерлерде үндістер қысым көрді, салықтар өсті, 

өмір сүру деңгейі төмендеді. Шектен шыққан адамдар ағылшын езушілеріне 

қарсылықта көрсетті. Үндістан ағылшындардың арзан шикізат қосымшасына 

айналды, бұл оның индустриясының дамуына ықпал етті. 
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XVIII ғасырдың екінші жартысындағы Үндістанды отаршылдық тонаудың 

жалпы нәтижесінде ағылшындар орасан зор пайда тапты. XIX ғасырда 

Үндістанға толық отаршылдық сипатын көрсетті. Осының нәтижесінде халық 

санының азаюы және экономиканың құлдырауы мен егістік жерлердің кемуі 

байқалды. 

Үндістанның отарлауының оң және теріс жақтарына тоқталар болсақ, 

сыртқы және ішкі сауданың дамуында еуропалық кәсіпкерлер Үндістанға сол 

кезде Еуропада сирек кездесетін тауарларға: мақта, жібек, зергерлік бұйымдар, 

қару-жарақ, шай, дәмдеуіштер, күріш, бояулар бойынша экспедициялар 

ұйымдастырды. Олар ірі елді мекендер мен қалалар айналасында  порттар, 

қоймалар салды. Ел аумағы көптеген шағын ауылдық базарлардан тұрды, 

олардан тауарлар қалалық сауда орталықтарына  енді. Жергілікті көпестер 

бұйымдарды қолөнершілерден сатып алып, қытайлық, мұсылмандық, 

еуропалық саудагерлерге сатты. 

Өнеркәсіптің дамуында Үндістан отарлауға дейін феодалдық мемлекет 

болды. Өнеркәсіп зергерлердің, тоқымашылардың, қолөнер шеберханаларының 

өнімдерін ұсынды. Еуропалықтардың келуімен күрделі машиналар мен жаңа 

технологиялардың келуі фабрикалық тоқыма өнімдері, аяқ киім және былғары 

өндірісі пайда болуына әкелді. Электр станциялары, вагон шығаратын 

зауыттар, вагондар, оқ-дәрі және мылтық шығаратын фабрикалары, көмір, 

алмас, кен шахталары салынды. Ауыл шаруашылығында олар суару жүйелеріне 

арналған сорғыларды қолдана бастады. 

Елдің инфрақұрылымын дамытуда өнеркәсіппен бірге дамыған 

инфрақұрылым: порттар (Бомбей, Мадрас), теміржолдар және автокөлік 

жолдары (Таной-Бомбей, Аркот-Мадрас) салынды; банктер мен сақтандыру 

компаниялары пайда болды; пошта мен телеграф жұмыс істеп тұрды; 

ауруханалар, мектептер, университеттер, баспалар құрылды. 

Отарлаушылардың арқасында феодалдық бытыраңқы Үндістан ұлттық 

экономиканың неғұрлым прогрессивті даму жолына түсті. Капитал өнеркәсіп 

иелерінің қолына шоғырлана бастады. Ауыл тұрғындары жерді тастап, 

жалдамалы жұмысшы болу үшін ірі қалаларға қоныс аударды. Биржалық 

операциялар және несиелеу кең етек алды. 

Отаршылдық дәуірінде қанау, езгі Үндістанның байырғы тұрғындарының 

наразылықтар мен көтерілістер жасауына  себеп болды, оларды билік аяусыз 

басып тастады. Бұл жағдай прогрессивті интеллигенцияның, саяси 

партиялардың пайда болуына, кедейшіліктің  артуы өз құқықтары үшін күресу 

үшін ұлттың бірігуіне ықпал етті. 

Техникалық прогресс жалдамалы жұмысшылардан жақсы білімді талап 

етті. Жергілікті халықтың көп бөлігі сауатсыз болды. Білікті жұмысшылар  

қалыптастыру үшін 1781 жылы Калькуттада медресе ашылды, кейінірек - 

Бенарестегі индуизм колледжі пайда болды. Отаршылдар құрған оқу 

орындарының көпшілігінде британдық білім беру моделі болды. Бұл үнді 

қоғамында зиялы қауымның қалыптасуына мүмкіндік берді. Алғашқы газет-

журналдардың пайда болды. Үндістанның алғашқы газеті The Bengal Gazette 
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1780 жылы Калькуттада жарық көрді. Ол ағылшын тілінде сөйлейтін. Ең 

танымал - Times of India, 1838 жылы құрылған. Бенгал тіліндегі ұлттық тілдегі 

газет 1818 жылы шыққан. Бұл үнді журналистикасының, бұқаралық ақпарат 

құралдарының және бүкіл елдің дамуына серпін берді. 

Жергілікті тоқу өндірісінің құлдырады. Қолөнер, тоқу шеберханалары ірі 

мата фабрикаларымен бәсекелесу қиынға соқты. Олар өндіріс көлемі, өнімнің 

құны бойынша ағылшын зауыттарымен бәсекелесе алмады. Британдықтар Үнді 

нарығын өз өндірісінің маталары мен иірілген жіптерімен толтырды. 

Ауыл тұрғындарының кедейлігі. Жақсы өмір сүру үшін үнді шаруалары 

өзінің жер учаскелерін тастап, қалаларға ақша табуға кетті. Шалғайдағы 

ауылдардың тұрғындары бүгінгі күнге дейін өркениеттің 

артықшылықтарынсыз кедейшілікпен өмір сүруде. 

Өнеркәсіпті дамытудың аграрлық-шикізат бағыты. Отаршылдық дәуірінде 

Үндістан Еуропалық мемлекеттердің, негізінен Ұлыбританияның аграрлық-

шикізат базасы болды. Олар мақта, дәмдеуіштер, жібек, күріш, көмір, кен, 

алмазды экспорттады. Елдің өнеркәсібін дамыту отарлаушылардың 

мүдделеріне бағынады. 

Үнді мәдениетіне, өзіндік ерекшелігіне әсері едәуір болды. Англияның 

отарлық үстемдігі үнді халқының мәдениетіне әсер етті. Хиндимен қатар 

ағылшын тілі қазіргі мемлекеттің мемлекеттік тілі болып табылады. Ағылшын 

дәстүрлері мен негіздері үнді қоғамында өмір сүруді жалғастыруда: саяси 

құрылым, білім беру жүйесі және т.б. 

Халықтың көп бөлігінің кедейлігі мен заңсыздығы. Жергілікті тұрғындар 

кедейленді. Отарлаушыларға қарсы кез-келген көтерілістер мен наразылықтар 

қатаң жазаланды. Жаппай сауатсыздық пен бытыраңқылыққа байланысты 

үндістер елді басқаруға, сайлауға, заң шығаруға қатыспады. 

Ауыр алымдар мен салықтар қоғамның шағын бай элитаға  және ел 

халқының 90% - ын құрайтын кедейлерге бөлінуіне әкелді. Британдық білім 

беру жүйесі тек қалаларда жұмыс істейді. Ауыл балаларының көпшілігі өте аз 

білім алады. Оларға елдің колледждері мен жоғары оқу орындарында оқу 

қолжетімді емес. 

Осылайша, капитализмнің дамуымен империялық экономикалық жүйеде 

белгілі бір өзгерістер орын алды: колониялар үстем таптарды байыту көзі 

ретінде өз маңыздылығын толығымен сақтап қалды, бірақ олардың тауарлар 

нарығы, капиталды тиімді инвестициялауды жүргізілді.Үндістан осы 

отаршылдық үстемдіктен шыға алған жоқ.Ағылшын отарына айналуы 

үндістанның барлық мүмкіншілігінен айырды.Осындай күйзелістен кейін 

үндістанның жеке дербестігі жойылып,ағылшын отарлауының толық қанды 

құрбаны болды. 
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Өлкедегі қоғамдық-саяси жағдайдың шиеленісуін, қазақстандық 

қайраткерлерді айыптау себептері туралы зерттеушілер: «Республикадағы ішкі 

саяси жағдайдың шиеленісуіне 20-жылдардың соңы мен 30-жылдардың бас 

кезіндегі БК(б)П ішіндегі троцкийшілдік оппозицияға қатысушылар мен басқа 

да фракция өкілдерінің Қазақстанға жер аударылуы өз әсерін тигізді. ... Соның 

нәтижесінде қазақстандық қызметкерлердің бір бөлігіне троцкийшілдермен 

және оңшылдармен байланыс жасағандары жөнінде айып тағылып, қуғын-

сүргінге ұшырады»,-деген пікірлер келтіреді [1, 417 б.]. Сонымен қатар ішкі 

алауыздықтар және қазақстандық басшы қызметкерлердің орталықтың 

әлеуметтік-экономикалық саясатын сынға алуы большевиктік партияның сара 

бағытынан адастырған «ұлтшыл-ауытқу» деп түсіндірілді, ал жеке мәселелер 

бойынша олардың ортақ қимылдары мен позициялары-өлкелік партия 

ұйымының ішіндегі топтық күрес деп бағаланды [сонда, 417 б.]. Міне осындай 

айыптаулармен, түрлі топтарды ұйымдастырды деген жаламен 20-жылдардың 

екінші жартысы мен 30-жылдардың басында С.Сейфуллин, С.Меңдешев, 

С.Қожанов, С.Сәдуақасов, Ж.Мыңбаев т.б. қызметтерінен алынып, 

тұтқындалды.            

1928 жылы Қазақстанға Л.Д.Троцкийдің, кейін Л.Б.Каменевтің, Г.Ю. 

Пятаковтың және т.б. көрнекті саяси қайраткерлердің жер аударылып келуі 

жергілікті зиялыларды қудалауды жеделдетті. «Троцкийстік ұйымның 

мүшелерін іздестіру» нәтижесінде Қазақстандағы көрнекті қоғам 

қайраткерлерінің басым көпшілігі аталған ұйыммен «астыртын байланыста 

болғандығы үшін» айыпталады.  1936 жылғы 7 тамыздағы «Правда» газетінде 

жарияланған «Уметь разпознать врага» және 7 мамыздағы «Большевиктік 

қырағалық» атты мақалалар «Зиновьев-Троцкийшіл топқа» қарсы бағытталады. 

Осылайша халыққа тәрбие беру ісінде қоса атқаратын баспасөз беттерінде 

«жау», «дұшпан» және т.б. жағымсыз сөздер жиі – жиі жарияланып, сөз сөйлеу 

мәдениеті бұзылады. Осындай мақалалар Қазақстанның түкіпір-түкпірінен 

«Зиновьев-Троцкийшіл топтың» мүшелерін іздестіру жұмыстарын жеделдетті 

[2, 179-180 бб.]. 

Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдайдың шиеленісуі және елдегі түрлі 

топтармен күрес Қазақ өлкелік партия комитетінің басшылығына 

Ф.И.Голощекиннің келуімен одан әрі өрістей түсті. Себебі Қазақстанның жаңа 
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басшысына ауылдағы ұлттық мүддені көздеп, осы бағытта жүргізілген барлық 

шаралар ұнамады. Оларды таптық міндеттерді шешу шараларымен ауыстыруды 

талап етті. Сондай-ақ «ауылда Октябрь болмаған» деп мәлімдеген жаңа басшы, 

ауылды кеңестендіру жұмысындағы кемшіліктер қазақ байларынының 

әркетімен, рулық қатынастардың үстемдігінен көрді.  

Ф.И.Голощекин ауылды кеңестендірудегі ең басты қарсыласы ретінде 

С.Сәдуақасовты атап, оны С.Қожановпен байланыстырып, Қожанов-

Сәдуақасов тобы туралы аңыз ойлап шығарды. Қазақстанға келген 

Ф.Голощекинге о бастан-ақ С.Қожановтың ұлт мәселесіне, жерге 

орналастыруға және ауылды кеңестендіруге байланысты жергілікті 

ерекшеліктерді ескеруді ұсынған батыл пікірлері ұнамаған еді [3, 60 б.].  

Ф.Голощекин Қазақстан басшылығына келген кезде елде көптеген күрделі 

әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелер өз шешімін тауып үлгермеген 

еді. Олардың ішінде, ең негізгісі әрине, жер мәселесі болатын. Орталық басшы 

ұйымдардың есебі бойынша Түркістандағы жер-су реформасы Ресей 

губернияларындағы, ең алдымен таптық реңк алуға тиіс болды. Ал, жергілікті 

кадрлардың басым бөлігі жер-су реформасын, сонымен бірге Түркістандағы 

революцияға дейінгі жер саясатындағы әділетсіздікті жою деп білді. Міне, осы 

шараны іске асыру мақсатында Жетісуға комиссия бастап барған 

С.Қожановтың белсенділігі жергілікті саяси мәселелерді шешудегі батылдығы, 

саяси қайраткер ретіндегі жергілікті халық арасындағы беделі Голощекинге 

ұнаған жоқ. Өйткені жауапты хатшы өмірге ең алдымен Сталиннің, 

орталықтың, сонан соң өзінің шешімдерін өткізуді бірінші кезекке қойды, ал 

жергілікті мамандардың пікірі, позициясы, ол үшін негізгі жоспарды іске 

асырудағы көмекші құрал есебінде еді [4, 32 б.]. 

Қазақстанда жергілікті басшылар арасында Голощекинге оппонент ретінде 

С.Қожановтан басқа С.Сәдуақасов, Ж.Мыңбаевтар да болды. Олар орталықтан 

келген авантюристік тұжырымдарды іске асыруға кедергі болып отырды. 

Голощекин бұлар ұстанған бағытты зиянкесті ұлтшыл-ауытқушылық ретінде 

көрсетіп, оларға «қожановшылдық», «сәдуақасовшылдық», «мыңбаевшылдық» 

деген ат беріп, теріс қоғамдық пікір туғызуға тырысты.  

30-жылдардың орта шеніне қарай орталықта және ұлттық республикаларда 

«троцкийшіл-зиновьевшіл оппозициямен» және «оңшыл оппортунистермен» 

күрестің күшеюі, көпшілігі жаза мерзімін өтеп шыққан ұлт-азаттық 

қозғалыстың өкілдеріне, сондай-ақ жергілікті партия-кеңес қызметкерлеріне 

қарсы қуғын-сүргін түрінде көрініс тапты. Қазақстан Компартиясының І 

съезінде сөйлеген сөзінде О.Исаев партияның, Сталиннің көрсеткен жолымен 

жүрсек үлкен табыстарға жетеміз, бірақ оған біздегі ұлтшылдар, оңшылдар, 

троцкийшілдер кедергі болуда. Зиянкестер республика өмірінің барлық 

салаларында қаптап жүр, оларды тауып, құртуымыз керек дей келе, 

«Жолдастар, бұл нені көрсетеді? Троцкист оңшыл ұлтшылдар ауыз жаласып, 

тап дұшпандары екендіктері көрініп отыр. Олар жапон, герман фашистерінің 

жалдама құлы екендіктері көрініп отыр»,-деп баяндады [5, С. 70].  
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Қазақ өлкелік комитеті ұстанған позициясына қатысты нұсқаулықты 

орталықтан алып отырды. Бұл әсіресе қуғын-сүргіннің келесі толқынында 

айырықша көрінді. Қуғын-сүргіннің алдағы толқыны жалған  

контерреволюциялық терррористік топтарды, троцикишілдер мен  оңшылдары 

әшкерелеу арқылы, олардың мүшелері ретінде түрлі деңгейдегі жергілікті 

қайраткерлерді жаппай қудалауға ұласты. Елде репрессиялық, тыңшылық, жала 

жабушылық секілді келеңсіз құбылыстар етек алды. Орталықтан келген 

нұсқаулықтың бірі БКП(б) Орталық комитетінің 1936 жылғы 29 шілдедегі 

жабық хаты болатын. Аталмыш хат бойынша облыстық, аудандық және 

қалалық комитеттер қырағылық танықпау, жауды тани білмеуі жөніндегі 

партия ұйымдары жұмыстарындағы кемшіліктерді табуды тапсырды [6, 430 

парақ]. Аталған хаттағы нұсқаулықты орындаудың барысы туралы 1936 жылғы 

29 шілдедегі БК(б)П Қазақ өлкелік комитеті бюросының қаулысында 43 

контрреволюционер троцкист-зиновьевшілдердің әшкереленіп партия 

қатарынан шығарылғандығы мәлімделе келе, аудандық және қалалық партия 

ұйымдарының хатшыларын контрреволюциялық троцкишіл-зиновьевшіл, 

алашордашыл, ұлтшыл элементтерді әшкерелеуге қатысты барлық 

дабылдармен арыздармен жеке өздері айналысуын міндеттеу туралы, 

контрреволюциялық троцкишіл-зиновьевшіл, алашордашыл, ұлтшыл, тыңшы, 

барлаушы, диверсант және зиянкестермен ымырасыз күресу туралы қаулы 

қабылдайды [7, 501-503 парақтар].  

Қазақ өлкелік партия комитеті «ұлтшылдар» мен оңшылдарды 

әшкерелеудегі өз жұмысын орталықтан келген нұсқаулықтар мен қаулыларға 

сәйкес ыңғайлап жүргізуге көшті. Барлық деңгейдегі партия комитеттері қалың 

бұқара арасында антикеңестік троцкистік ұйымның әшкереленуін насихаттауды 

ұйымдастыруға міндеттелді. Осы мақсатта кәсіпорындармен колхоздарда 

арнайы дайындалған адамдар баяндалмалар жасап мен әңгімелесулер өткізді. 

Антикеңестік орталықтың зиянкестік әрекеттері туралы мектептерде, 

үйірмелерде түсіндіру жұмыстары мақсатында сабақтар жүргізілді.  

1937 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Компартиясының І съезінде сөйлеген 

сөзінде О.Исаев соңғы уақытта дұшпандар мен зиянкестердің бірсыпырасының 

беті ашылғандығын, олардың троцкист оңшыл ұлтшылдармен ауыз жаласқан 

тап жаулары екендігін айта келіп, «соңғы жылдары тәжірибе не көрсетіп отыр? 

Қазақстанда басты қызметте жүрген, Қазақстанның ішінде түзелмей жүрген 

адамдар алашордашылармен бірге істегендігі көрініп отыр. Нұрмақов секілді 

Мәскеу қаласында біраз жылдың ішінде үлкен қызметте отырған, Қазақстанда 

1929 жылға дейін Совнаркомның бастығы болып отыратын, бір жағынан, совет 

үкіметінің саясаты дұрыс деген болып, екінші жағынан, Троцкийдің тыңшысы 

болып, солармен бірге жапон, германдардың байларына сатылмақшы болып 

жүргендігі көрініп, қазіргі уақытта ұсталып отыр. Бұл нені көрсетеді, 

жолдастар? Оңшыл ұлтшылдардың, ұлтшыл болып жүрген адамдардың 

зиянкес, жат екендігін ашық, айқын оңшыл ұлтшыл екендігінің әбден 

анықталғандығын көрсетеді»,-деп көрсетті [8, 152 п.].  Бұл кейінірек қазақ 

халқының тәуелсіздігі жолында күрескен, ғылым мен білім салаларында елеулі 
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еңбек еткен ұлт зиялылары мен мемлекет және қоғам қайраткерлерінің 

қудаланылуына алып келді.  

Кеңестік билік жергілікті басшыларды топтарға бөле отырып, ұлтшыл-

ауытқушылар ретінде қаралап ғана қоймай, оларды «түрікшілдер», 

«исламшылдар» ретінде айыптай отырып, «шпиондар», «бүлдірушілер» деген 

ауыр айыптар тақты. Олардың қатарында Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов 

бастаған алаш қайраткерлерімен бірге М.Шоқай, Т.Рысқұлов және басқалар 

болды. Бұл 1920-1930 жылдардағы өлкедегі қоғамдық-саяси ахуалдың одан әрі 

шиеленісуіне ықпал етті. 1937-1938 жылдардағы террор барша елді шарпып, 

Қазақстанда 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшырап, 23 мыңнан астамы атылды. 

Осылайша әкімшіл-әкімшіл жүйе әлеуметтік-экономикалық, мәдени, 

шаруашылық өмірдің барлық салаларында ұлт мүддесі үшін күрескен қазақ 

зиялыларын түрлі жалған айыптаулар тағып, қызметтен төмендетуге, 

республикадан тысқары жерлерге кетуге мәжбүрлеумен ғана шектелмей, 

оларды қатаң жазға кесті. Жазаланғанға дейін олар халық шаруашылығының, 

ғылым мен мәдениеттің түрлі салаларында адал еңбек етіп, өлкенің дамуына 

баға жетпес үлес қосқан болатын. Бірақ қуғын-сүргін мұнымен шектелмей, 

соғыстан кейінгі кезеңде қайта жалғасып, ол интеллигенция өкілдеріне қарсы 

бағытталды.  
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In 1919, at the headquarters of the Kazakh Military Commissariat (KMC), a 

historical and statistical department was founded with the "strictly scientific purpose 

of studying the long and recent past of the Kazakh territory and the Kyrgyz people in 

geographical, historical and ethnographic terms", which lasted less than six months. 

On April 10, in connection with the formation of civil government bodies, the 

historical and statistical department was transferred to the Department of Public 

Education of the Kazakh Revolutionary Committee (Kazrevkom) and became known 

as the Scientific Commission [1, p.135]. 

In January 1920, through the efforts of A. P. Chuloshnikov, a scientific 

commission was formed at the Department of Public Education of the VRK, whose 

tasks included "drawing up instructions on archival affairs and saving ancient 

monuments, programs for collecting ethnographic materials" [2, p.42]. 

On October 15, 1920, the founding meeting of the "Society for the Study of the 

Kazakh Region" (OIKK) was held in Orenburg. The Society existed as a Scientific 

Society and was a direct successor of the Orenburg Scientific Archive Commission 

(OAC) and the Orenburg Department of the Russian Geographical Society (RGS) 

until the resumption of their activities. A. P. Chuloshnikov was elected the first 

Chairman of the Society. The Society consisted of three sections: ethnographic, 

historical-archaeological and natural-geographical [3].  The main task of the OIKC 

was "a comprehensive study of issues related to the Kyrgyz people" (including 

outside the Kazakh Republic), mainly in three areas, which corresponded to three 

departments (sections): historical-archaeological, ethnographic and natural-

geographical. Section going is rarely due to busy service members OCC [4, p. 100-

101]. Over time, the historical and archaeological department was merged with the 

ethnographic department. According to the Charter of the Company, the Board is a 

voter for one year. A. P. Chuloshnikov was elected Chairman, and A. P. Gra, a 

former honorary member of the UAC, was elected Deputy Chairman. Secretary of the 

Board became I. M. Rastorguev, became head of the ethnographic Department – M. 

S. Petrov, natural geography – Vladimir Tsyalezhnikau [1, p. 140].  At the 

general annual meeting of the Company, held on December 23, 1923, on the basis of 

paragraph eighteen and nineteen of the Charter, the Board of Directors was elected 

for 1924, and the following were elected: Chairman of the Board K. K. Makovsky, 

Comrade of the Chairman M. I. Batalov, members of the Board: A. L. Melkov, V. V. 

Telezhnikov, A. P. Loshkarev. At the elections held on February 17, 1924, M. I. 

Rozhanets, Comrade of the Chairman P. A. Vorontsovsky and Secretary N. N. 

Banasevich were elected as the Chairman of the Department of Natural Science and 
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Geography. In the Historical and Ethnographic Department, S. M. Petrov, Comrade 

of the Chairman Telzhan Shonanov and Secretary E. A. Choglokov were elected 

Chairman of the Department at the elections held on February 5, 1924 [5, p.295]. 

The researcher P. Stepanov noted that the activity of the Society for twelve years 

can be divided into three periods not only by location, but by the nature of its activity 

into three periods: Orenburg (1920-1925), Kzyl-Ordinsky (1925-1929) and Almaty 

(since 1929) [1, p.140].         The 

Department of History and Ethnography in 1924 had seven meetings, at which 

reports were heard on the following topics: A. F. Pishchulin. Revolutionary 

movement of the 80s of the XIX century in the Orenburg region, A. P. Chuloshnikov. 

New data in the science of the Peasant War under the leadership of Emelyan 

Pugachev and his reports of 1875. A. P. Chuloshnikov's report on the topic "On the 

question of the oldest Russian relations with the Kazakh Horde from the end of the 

XV to the beginning of the XVIII century" was heard at three meetings of the society. 

Researcher A. F. Ryazanov prepared reports "Echoes of the Pugachev uprising" 

(Sultan Dosali, E. Pugachev in Berdakh) and "General outline of the Pugachev 

uprising and Kazakh Khanin". The first report was decided to be published in the 

"Proceedings" of the Society. The following reports are in a special collection 

dedicated to the memory of E. Pugachev, and the third report "take note" [5, p. 297-

298]. Researcher A. F. Ryazanov in the essay "Sultan Dosali" considered the 

participation of the Kazakh people in the Peasant Uprising of 1773-1775 under the 

leadership of E. I. Pugachev. The author noted that only Sultan Dosali, the nephew of 

the Younger Zhuz Nurali Khan, " recognized the power of the new sovereign and 

gave E. Pugachev his son's amanats." The latter's declared support for the" legitimate 

"sovereign (Pugachev), according to the author, was a tactical move for" dynastic and 

selfish purposes " [6, p.197]. In 1924, "society for the study of the Kazakh land" 

finished the publication and circulated to all learned societies and institutions, to 

share with the public his edition of the I issuance V volume of "Proceedings" of the 

Society. In this issue was published the work of A. P. Chuloshnikov "Essays on the 

history of the Kazakh-Kyrgyz people in connection with the common historical 

destinies of other Turkic tribes" [5, p.299].  

The author gave examples that characterize the economic activities of Kazakhs 

not only as exclusively nomadic pastoralists, but also familiar with settled life, 

agriculture. A. P. Chuloshnikov the conditionality of these activities is natural, 

geographical factors that are diverse on the vast territory of Kazakhstan. In the 

historiography of the problem of studying the ethnogenesis of the Kazakh people, 

several important applications were gradually crystallized. A. P. Chuloshnikov 

adhered to the idea that the nomadic way of life and cultural isolation of the Kazakhs 

is directly due to the type of their economy. Thus, the idea of the leading role of 

economy and lifestyle in the process of ethnogenesis was formulated [1, p. 141-142]. 

The second issue of this volume (issue 2 volume V), is already finished printing. 

It contains the following works: I. M. Krasheninnikov "Vegetation cover of the 

Kyrgyz Republic"(with a map and illustrations), S. E. Rozhanets – Kucherovskaya 

"Vegetation of the Semipalatinsk province" part 1, history of research, P. A. 
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Vorontsovsky "To the biology of Acridodea" and "Small News", A. F. Ryazanov 

"Khiva raids into the Kyrgyz steppe in 1818", Gr. Serbarinov "Isatay Taimanov" 

(Essay of the people's movement in the Bukeev Horde in 1837-38), A. L. Melkova 

"Materials of Kyrgyz ethnography", Report of the Society for the Study of the 

Kirghiz Region for 1923 [5, p. 299]. In 1925, the " Society for the Study of the 

Kyrgyz Territory "was transformed into the" Society for the Study of Kazakhstan", it 

was separated from the scientific department of Kaznarkompros. The new Society, as 

a scientific institution, was engaged in a comprehensive study of Kazakhstan and 

neighboring regions in historical-archaeological, natural-geographical, and economic 

relations [7].           

 In the VI volume of "Proceedings of the Society for the Study of Kazakhstan" 

for 1925, the Department of History and Ethnography publishes the works of A. F. 

Ryazanov "Echoes of the Pugachev uprising in the Urals, the Kirghiz-Kaisat Small 

Horde and in the Volga region" and Professor A. N. Filippov "Moscow and Pugachev 

in July and August 1774" [8, p. 299]. Ryazanov A. F. in his work concerning the 

Younger zhuz, using archival materials of the Central archive of Kaz.ASSR, 

describes the movements of the "invisible" or "Kok-temir" (c, 197, -1925). Riazanov 

reports that the Orenburg governor Reinsdorp I. A. sends in the Younger Zhuz their 

ambassadors marching as the captain he was born Adhamova and Raimkul Ibraeva. 

They, in turn, visited the reception of the Sultan of Dusali, and later in the village of 

the "invisible man" himself [8, p. 233-234].    

Riazanov writes about the "invisibles": "The" Holy invisibles, who points 

himself out as a boisterous bull, a kind-hearted father and the most holy light", as 

Sultan Dusali calls him, was none other than " the Kyrgyz wife Sapara, who was 

possessed by an unclean spirit from childhood. Fiction and superstition have created a 

ridiculous and strange legend around this woman. Sultan Dosali and his children used 

it for their own selfish purposes. They resorted to the witchcraft of the cleric Sapara 

to inspire the people, to excite wild fanaticism in them and to raise them for raids on 

the Russian borders. For them, it was very profitable, as they received prey-people 

and cattle. The dark, superstitious Kyrgyz masses simply believed in the invisible 

saint. Popular rumor about him spread to all the ulus of the Kyrgyz Horde. From all 

sides, the Kirghiz people flocked to the saint. His commands were obeyed as the will 

of a supreme being." Sultan Dosali, being at enmity with the Khan of the Younger 

zhuz Nurali, uses the "invisible" for his own purposes to fight the Russian Empire [8, 

p. 235-236].  The Department of Natural Science and Geography held six meetings in 

1924, at which the following scientific reports were heard: M. I. Rozhanets "Soils of 

the Pavlodar district", K. K. Sakovsky "Results of the survey of animal husbandry in 

the Orenburg province", N. A. Mokeev "Climatic sketch of the Orenburg Mountains", 

M. I. Rozhanets "The role of V. V. Dokuchaev in soil science (to the 20th 

anniversary of his death)", I. P. Slovokhodov "Scientific merits of Kirchhoff (to the 

100th anniversary of his death)", A. S. Bludorov "Natural laws of morality" [5.s, 297-

298]. In 1925, in the VI volume of "Proceedings of the Society for the Study of 

Kazakhstan", the Department of Natural Science and Geography published the works 

of V. I. Baranov "The southern border of the chernozem steppes in the Kustanai 



213 

 

province" and P. A. Vorontsovsky "Materials for the study of the fauna of the 

Odonata of the environs of Orenburg according to observations of 1922", as well as 

the work of N. A. Mokeev "A Brief climatic review of the Orenburg region for a long 

period (1886-1924)" [8, p.3]. Mokeev N. A. when starting to compile his essay of the 

Orenburg region, he had at his disposal mainly sources that do not give a complete 

description of the climate, in view of which he had to limit himself to the average 

monthly data. But since the latter in themselves do not give a clear picture, he took as 

a basis the method of identifying various abnormal deviations, the so-called climate 

stability. He was able to describe the atmospheric pressure, temperature, cloud cover, 

and humidity for the period 1886-1924 [8, p. 3-5].  In the third issue of "Works" in 

honor of the 50th anniversary of the birth of Akhmet Baitursynov, the works of Ildes 

Omarov "The scientific activity of A. B. Baitursynov" and the bibliographic essay of 

Mirzhakip Dulatov "Akhmet Baitursynovich Baitursynov" were published [1, p.149].

 In the second issue of the VII volume of "Proceedings of the Society for the 

Study of Kazakhstan", which was published in 1926 in the city of Kyzyl-Orda, the 

Department of History and Ethnography publishes the work of A. F. Ryazanov " 

Forty years of struggle for the national independence of the Kazakh people (1797-

1838)". In his works, he describes in detail the political events that took place in the 

Younger Zhuz [9, p.3].          

 In 1929, the X volume "Labor Society for the Study of Kazakhstan"was 

published in Almaty. In this Department of natural science and geography published 

work: Tomaszewski I. "Natural-historical conditions Kirghiz-kaisak environment," 

Pallone of L. I. "Lake Charkhal in the Ural provinces," Naumov S. P. and 

Spangenberg E. P. "Results of field biological surveys sandy the squirrel in the 

Northern Kyzyl-Kum and Aral Kyzyl-Kum", Ivanov P. V. "Jute 1927\28 G. in 

Syrdarya province", Alexander P., "Tuberculosis of the Cossacks", but in the same 

article Larina, I. V., "the memory of S. S. Neustruev" [10, p. 2]. 

Researcher Larin I. V. in his article "In Memory of S. S. Neustruev" describes a 

brief biography, and also reveals the significance of S. S. Neustruev's works for 

Kazakhstan. So Larin I. V. wrote: "In the works of Sergei Semyonovich Neustruev," 

not only the soils were described, but also the general geographical characteristics 

and division of counties into natural areas were published." He also noted that "there 

was one trait in Sergei Semyonovich, he never showed his students his constant 

scientific superiority" [10, p. 7-8].  
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

 Араб елдерінде философия мен ғылымның өріс алуына сол кездегі 

қоғамдық қатынастардың және араб әміршілерінің қолдауы, қамқорлығы көп 

ықпал етті. Әл-Мансур, Харун әр-Рашид, әл-Мамун, Сайф ад-Даул сияқты 

халифтер сарайға философтарды, ғалымдарды, ақындарды, аудармашыларды 

жинап, оларға ғылым-біліммен айналысуға жағдай жасаған. Олар үшін Бағдатта 

"Даналық үйі", кітапханалар іске қосылған. Деректерге қарағанда Бағдат 

кітапханасында XII ғасырда жүз мыңдай кітап, қолжазба болған. Мақаланың 

негізгі зерттеу мәселесі "зерденің" қарастырылуы сана философиясының 

өзіндік даму ерекшілігі болды. Бұл христиандық мектептерде емес, Бағдаттың 

мұсылмандық мектептерінде қалыптасты. 

 Мұсылмандық орта ғасыр философиясының көрнекті өкілі, жан-жақты 

ғұлама, дәрігер әрі философ Әбу Әли  Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980-

1037) болды. Еуропада ол латынша Авиценна деген атпен белгілі. Ибн-

Синаның пікіріне сүйенсек, заттың бір бөлігі дамып, адамның жанын 

қабылдауға дайын болған кезде, белсенді зерде, яғни форма беруші, оған жанды 

енгізеді. Ибн Сина мұны түсіндіру үшін ерекше дәлелді қолданады. 

 "Әлдекім өзінің бір сәтте пайда болғанын және көзінің сыртқы 

нысандарды көре алмайтындай байлаулы болуын елестетіп көрсін делік. 

Сонымен қатар ол адамның ауада немесе вакуумде ауаның ешбір қысымын 

сезбей, құлап бара жатқанын елестетіңіз. Оның қолдары мен аяқтары бірінен-
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бірі ажырап, ештеңе ұстай алмайтын жағдайда мүмкіндік берейік. Ол өзінің тірі 

екенін ешбір қобалжусыз растайды. Бірақ ол аяқ-қол немесе жүрек, ми және 

басқа да сыртқы және ішкі дене мүшелерін бар деп айта алмайды. Ешбір 

ұзындық, ен және тереңдік мөлшерлерін қолданбастан, өзінің тірі екенін 

растайды. Осы жағдайда қолының немесе аяғының бар екенін елестеткенде, 

оларды өзінің дене мүшесі ретінде не өзінің тірі екенінің шарты ретінде 

елестете алмайды" [1, 285 б]. 

 Ибн Сина зердедегі ойлардың бөліктері болғандықтан, олардың 

бөлінбейтін және денесіз нәрсеге тиесілі болу керектігін айтады. Осылайша, ол 

жан денесіз субстанция және дененің пішіні немесе қабілеті ретінде 

анықталмауы тиіс деген қорытындыға келді. 

 Ибн Сина адам зердесінің болуы мүмкін төрт жағдайын бөліп көрсетеді. 

Адам нәресте болып дүниеге келгенде, оның зердесінде ой болмайды. Тек 

жанда ғана ойлау қабілеті болады. Екінші сатыда - зерде алғашқы зерделік 

құрал-жабдықтармен толықтырылады. Ол қарама-қайшылық қағидаларын ұға 

бастап, бүтіннің бөлікке қарағанда үлкенірек болуы сияқты басты 

ұстанымдарды игереді. Ибн Сина бұны қалам мен сияны қолдануды үйретіп, 

хат жазуды жаңа меңгерген балаға теңейді. Үшінші сатыда -  адамда түсініктер 

мен сенім-нанымдардың жиынтығы қалыптасқанымен, олар туралы ой 

болмайды. Бұл ықыласы барда кез келген жазуды жаза алатын шебер жазушы 

тәрізді. Осы кезеңнің үшеуі де әрқайсысы - алдыңғысына қарағанда, ақиқатқа 

бір қадам жақындай түсетін мүмкіндік сатылары. Үшінші сатыны ибн Сина 

"мінсіз мүмкіндік" деп атады. Төртінші сатыда - ойлаушы белгілі бір дүниені 

(бір мезетте бір ғана ойды) ойлайтын, яғни сөйлем жазып жатқан жазушы 

сияқты.  

 Ибн Синаның пікірінше, әлеуеттіліктен ақиқатқа өтідің әрбір сатысында, 

адам зердесіне адамнан жоғары белсенді зерденің тура себептік әсері бар. 

Тәжірибе бірінші ұстанымдардың немесе зерденің көмегімен пайда болған 

жаһандық ғылыми қорытындылардың қайнар көзі бола алмайды. Тәжірибе тек 

индуктивті жалпылауды қамтамасыз етеді. Мысалы, "барлық жануарлар 

шайнау үшін төменгі жақты қозғалтады" және осындай жалпылама 

тұжырымдар әрдайым жоққа шығарылуы мүмкін. Осы себепті, алғашқы 

тұжырым және бүкіл әлемдік заңдар сырттағы табиғи әлемнен алынады. 

 Себеп-салдар қалай әрекет ететінін түсіну оңай емес. Бұл еріксіз 

телепатияға ұқсауы мүмкін. Ибн Сина түсіне алмайтын метафораны қолданып, 

белсенді зердені барлық ойларды әртүрлі толқындарда үзіліссіз трансляция 

жасап жатқан радиостансыға теңеуге болатынын айтады. Адам ойларының 

мүмкіндіктен әркетке барар қозғалысы - дұрыс радиотолқынға баптаудың 

нәтижесі. Ибн Сина адамның баптауды жүргізу жолын түсіндіру үшін ішкі 

сезімнің мұқият құрастырылған теориясын ұсынады. 

 Ибн Сина бес түрлі сыртқы сезіммен қатар бес түрлі ішкі сезім бар деп 

есептеді. Олар былай жіктеп көрсетті: 

-  жалпы сезім, бес сыртқы сезімнің әсерін жинақтайды; 

-  есте сақтаушы қиал, жинақталған бейнелерді сақтайды; 
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-  жасанды қиял, осы бейнелерді орналастырады; 

-  бағалаушы күш, сезім негізінде ой таразылайды (мысалы, рақат немесе 

қауіпті бағалау туралы); 

-  қайта жинау күші, бағалаушы күштің интуициясын сақтайды. 

 Ми сыртқы және ішкі сезімдерді жеткізуші әрі сақтау орны болғанымен, 

зердені ойлардың қоймасы ретінде қарастырмау керек. Ойлар туралы 

ойламасам да, олар менің сыртымда, белсенді зердеде болады, яғни менің 

ойларды есте сақтауым, оларды еске түсіру қабілетім оларды баптау, ықылас 

болса, белсенді зердеге үзіліссіз айналдыру қабілеті саналады. 

 Зерделі ойларға қол жеткізу немесе сақтап қалу қабілетін шыңдау кезінде 

сезімдер белсенді болмайды. Бұл - эмбрионға жан бітіруге ұқсас үдеріс. 

Жасанды елестің маңызы үлкен. Оның адам жанын зерделі ойға даярлау кезін 

ибн Сина "ойлау қабілеті" деп атаған. Бұл қабілет есте сақталған бейнелермен 

жұмыс істейді. Оларды біріктіру және бөлу арқылы жаңа конфигурация 

қалыптасады. Осылардың бәрі белгілі бір ойға сай ретпен жүйеленген кезеңде, 

адам зердесі белсенді зердемен қатынасқа түсіп, сол ойлардың барлығын 

қамтиды.  

 Ибн Сина зерде мен елестің арасындағы өзара ойынды силлогистикалық 

ойлау арқылы суреттейді.  Адам зердесі барлық "А"-лардың "В" екенін білгісі 

келеді. Оның ой күші бейнелер арасында ізденіске түсіп, "С" бейнесін 

шығарады. Бұл қажетті нәтижені дәлелдеу үшін тағайындалған орта - деңгей 

болып саналады. Осы бейнені көруге ұмтылған адамның зердесі белсенді 

зердемен қатынасқа еніп, "С" ойына жетеді. Осы ойға белсенді зерде арқылы 

жетуі инсайт болып саналады. Ибн Синаның түсіндіруі бойынша, қолайлы 

жағдайларда, яғни мұқият ойлау үдерісінсіз, зерде инсайт болуы мүмкін, ол 

үшін зерде мәселелерінің шешіміне назар салуымыз керек.  

 Ибн Сина біреудің зерделі ойлау күйін - "қол жеткен таным" деп атайды. 

Терминнің осылай аталуы өте орынды, себебі әрбір зерделі ой, тіпті күнделікті 

ой - ойшылдың әркеті емес, белсенді зерденің сыйы.  Қайтсе де, ол барлық 

ғылыми шындықты өзіне жинаған және ықыласы болғанда, санаға ояту 

мүмкіндігіне ие зердеге өте ұқсас терминді қолданады. Бұл "мінсіз зерде" деп 

аталуы мүмкін. Осы деңгейге жеткен адам үшін сезімнің қажеті жоқ. Сезімдер 

кедергі болуы мүмкін. Олар - адамды белгілі бір нүктеге жеткізіп, енді 

ауыздығын босатуға болатын жылқы сияқты.  

 Өмірде мұндай мінсіз кезеңнің болуы мүмкінбе? Мүмкін болмаса о 

дүниеде өмір барма? Ибн Синаның бірінші сұраққа жауабы нақты емес, бірақ 

екінші мәселеге айтары баршылық. Дененің шіруі жанның шіруіне алып 

келмейді. Тек зерде ғана емес, жан да жалпы алғанда ажалсыз болады. Жан 

өзінің кейбір қабілеттерін қолдануды денеден ажыраған сәтте тоқтатқанымен, 

жекелік қасиетті сақтап, басқа денеге көшіп кетпейді. 

Өлмейтін мәңгілік жандар өлімнен кейін әртүрлі ізгіліктің сатыларына 

кенеледі. Осы дүниеде мүмкін деген мінсіз танымға қол жеткізгендердің жаны 

аспан жаратылыстарының әлеміне енеді және көзсіз бағытқа бөленеді. Бұған 

қол жеткізбесе де, ғылым мен метафизикада маңызды жетістіктерге жеткен 
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адам жеткілікті болса да, баянсыз бақытқа кез болады. Философиялық сыннан 

өткенімен, мүмкіндіктерін тиімді пайдаланбаған адамдар ауыр жазаға 

ұшырайды. Олар шектен тыс рахатқа бөленген философтардан да (Ибн 

Синаның өзі сияқты) артық қиындықтардан зардап шегеді. 

Қанағаттандырылмаған дене құштарлығы жан тірі қалғанда ғана басылады 

және ынтығу сейіледі. Ал, қанағаттандырылмаған философиялық 

құштарлықтың ауыртпалығы ешқашан өшпейді. Себебі, зерде құмарлығы 

жанның болмысы болып саналады.   

Зерделі адамдардың о дүниедегі өмірінде де көп нәрсе бар. Бірақ ибн Сина 

айтқандай, көптеген адамдар таным қалауы немесе таным қанағаты туралы 

ешбір түсінігі жоқ "қарапайым жандар". Өлімнен кейін олар 

қанағаттандырылған зерденің рақатын да, қанағаттандырылмаған зерденің 

ауыртпалығын да сезбейді. Олар мәңгі тыныштықта өмір сүреді.  

 Әл-Фараби сияқты ибн Сина да өзінің психологиялық жүйесінде 

пайғамбарлыққа маңызды орын береді. Ең жоғары деңгейінде пайғамбарлық - 

зеректіктің ең жоғарғы сатысы.  

Мұнда адам өзінің белсенді зердесімен ешбір қиындықсыз қатынастарда 

болып, соңына дейін ойластырмай-ақ, белгілі бір шешімдерге келе алады. 

Төменгі деңгейде пайғамбардың жасанды елесі пайғамбарлық білімін ауыспалы 

мағынада қайта жүйелеуге көмектеседі. Бұл оған оқымаған адамдармен оңай 

қарым-қатынасқа түсуге көмектеседі. Ғажайып нәрселерді жасау ибн Сина үшін 

пайғамбарлықтың субкатегориясы: пайғамбарда ерекше қабілет бар; бұл 

қабілет шынайы ықыластың нәтижесінде ауру адамдарды емдеу, жаңбыр 

шақыру сияқты материялы әсер қалдыра алады. 

 Ибн Синаның сана философиясынан қандай қорытынды жсауымыз 

керек? Жүйе ретінде қарастырсақ, бұл нанғысыз дүние сияқты. Көне 

астрономиямен байланысын былай қойғанда, оның жүйесінде бірнеше ішкі 

қайшылықтар бар. Ішкі сезімдер хайуандық сезімдерге ұқсас келгенде, жан 

қалайша мәңгі бола алады? Егер армандар мидан туындаса, денеден айырылған 

жан қалай армандайды? Осындай мысалдар аз емес. 

  Қалай десек те, ибн Синаның философиялық психологиясы философия 

тарихында айрықша орын алды. Себебі ол негізін қалаған түсініктер мен 

жүйелер кейінгі ойшыл философтардың жүйелеріне негіз болды. Ойшылдардың 

көбі оның ішкі сезімдер анатомиясын қолдады. Оның белсенді зерде 

табиғатымен келіспегендер дәлелдеуді қажет ететін мәселелерді көтерді.  

 Ибн Синаның ең басты философиялық еңбегі 18 томдық "Айықтыру 

кітабында"  тән жарасымен бірге жан жарасын емдеу жөнінде және адамның 

рухани күйі жайындағы сөздерімен мақаланы аяқтауды жөн көрдім. 

 Ибн Синаның тереңдігін паш ететін бір сөзін келтірейік: өзінің 

пациентіне: "Біз үшеуміз, сен, мен және ауру. Егер сен менің жағымда болсаң, 

онда біз ауруды жеңеміз. Егер сен ауру жағында болсаң, онда мен саған көмек 

көрсете алмаймын", - дейді екен [2, 138 б]. 

 

Қoлдaнылғaн әдeбиeттep: 
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1. Энтони Кенни. Орта ғасыр философиясы. 2 т, 285 б. Астана, 2018 ж. 

2. Т.Х.Рысқалиев. Философия тарихы. Алматы, 2015 жыл.  

3. Реми Хесс. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Астана, 2018 жыл. 

4. Ислам философиясы. Алматы, 2005ж. 4том. 

5. Әл-Фараби мен Ибн-Сина философиясы. Әлемдік философиялық мұра. 

Алматы, 2005ж. 4том.  

 

 

Қ.Қ.ЖҰБАНОВ - АҚТӨБЕ УЕЗІ ОҚУ-АҒАРТУ БӨЛІМІНІҢ 

МЕҢГЕРУШІСІ  

 

Ильясов Ермек Ерғалиұлы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Еліміздің XXI ғасырдағы  білім мен ғылым саласын дамытудағы 

жетістіктер,  ғалымдардың ірі  ғылыми жобалар  арқылы жүргізіп жатқан 

ғылыми зерттеу жұмыстарындағы  жаңалықтары мен жаңа табыстары  

мемлекеттің жүргізіп жатқан ішкі саясаттағы білім мен ғылымды тиімді жүзеге 

асыруға бағытталған реформаларының дұрыстығы мен осы салаға айырықша 

көңіл бөлінгендігінде және  ғылымды қолдауының арқасында жүзеге асып 

жатқандығын ерекше атап өту  жөн деп  санаймыз.  Білім мен ғылым саласына 

лайықты қолдау көрсетіп,  ел үшін маңызды ғылыми жобаларды алға тартып, 

тың ізденістерге жол көрсеткен  2018 жылдың 21 қарашасында жарияланған 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы болды [1]. 

Мақаланың мазмұнынан «ІІ. Тарихи сананы жаңғырту» тарауында жазылған екі 

ірі жобаны атап көрсетуге болады: 1.Архив-2025, 2. Ұлы даланың ұлы есімдері; 

Аталған екі ірі жобаның аясында «Ұлы даланың ұлы есімдеріне»  

Қ.Жұбановтың тұлғасын танытуды көздесек,  екінші жағынан, «Архив-2025 

жобасы» арқылы ғалымның қызметін Ақтөбе облысының мемлекеттік 

архивінің ғаламтордағы электронды архив құжаттарына зерттеу жүргіздік. 

Елбасымыз мақаласындағы «Архив-2025 жобасы» туралы айтылғанындай: «Бұл 

жобаны жүзеге асыру барысында тарихшылардан, деректанушылар мен 

мәдениеттанушылардан құрылған арнайы топтардың отандық және шетелдік ірі 

архивтермен өзара жүйелі әрі ұзақ мерзімді ықпалдастықта болып, іздеу-

зерттеу жұмыстарын жүргізуіне баса мән беру керек»[2]. 

Құдайберген Қуанұлы Жұбанов - (19 желтоқсан 1899 жыл, Темір ауданы, 

Ақтөбе облысы – 25 ақпан 1938 жыл) – тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ 

профессоры (1932), түркітанушы, педагог ретінде елімізге танылған тарихи 

тұлға[3]. 

Ал Кеңестік заманда Қ.Жұбановтың ғылыми зерттеушілігінен тыс 

жұмыстар барысында жергілікті Ақтөбе облысының мемлекеттік басқарушы 

органдарынан бастап, Қазақ АКСР Халық Ағарту комиссариатының 

(Hapкoмпpoc) инспекторына дейінгі  жолда сіңірген еңбегі мен қызметі туралы 

не білеміз? Ғалымның ғылыми ізденіс жолымен жақсы таныс болсақ та, оның  
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басқа қызметтері туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан немесе 

ғалымдардың жазған ғылыми еңбектерінде келтірілген қысқа үзінді 

мәліметтерімен ғана таныспыз. Ендеше, Құдайберген Жұбановтың жергілікті 

мемлекеттік қызметі туралы  әлі де  белгісіз жатқан тұстарын анықтап, оның 

мемлекеттік қызметке қалай келгеніне байланысты өмір деректеріне  тереңірек 

үңіліп, зерттей түсу керек деп есептейміз. 

Қазақ совет тіл білімінің негізін салушылардың бірі, профессор ұстаз-

Құдайберген Қуанұлы Жұбанов 1899 жылы 19 желтоқсанда Ақтөбе облысы, 

қазіргі Мұғаджар ауданы, Қосуақтам деген ауылда дүниеге келді. Арабша оқи 

білетін баласының сауаты болғанын қалаған Қуан оны Оспан имамның 

мешітіне беріп, мұнда үш жылдай оқып, мұсылманша білім алып шығуына 

жағдай жасайды.  Оқуға  деген құштарлық арқасында ол   1917 жылы 

Орынбордағы медресеге оқуға түсіп, кейін Тұз-Елбек қаласындағы 2 кластық 

орыс училищесінде оқиды.  Әкесі қайтыс болғаннан кейін 20 жасар 

Құдайбергеннің мойнына екі бірдей семьяның ауыртпалығы түседі. Ол 

болыстық Советтің секретары, одан кейін төрағасы болып жұмыс істей 

бастайды, ал 1920 жылдан 1925 жылға дейін Темірде қамсыздандыру бөлімінде, 

атқару комитетінде, уездік халық ағарту бөлімінде инспектор болып қызмет 

атқарады. 1925-1928 жылдары губерниялық халық ағарту бөлімінің 

инспекторы, методист, сонымен бірге, Ақтөбе қаласында идеологиялық 

училищесінің мұғалімі болады[4.37]. 

Білімді әрі іскер Қ.Қ. Жұбановты 1928 жылдың көктемінде Қазақстан 

Республикасының сол кездегі астанасы Қызылорда қаласына шақырады, онда 

ол Халық Ағарту комиссариатының (Hapкoмпpoc) инспекторы болып жұмыс 

істейді[5]. 

Зерттеу барысында Қ.Жұбановтың өмірбаянынан білгеніміз, ол алғашқы 

жұмысын болыстық Советінің хатшылығынан бастаған, олай болатын болса, 

1925 жылға дейінгі мерзіміне қатысты архив құжаттарын да зерттеу қажет 

болады.  Бірақ біздің зерттеу тақырыбымызға сәйкес, Қ.Қ.Жұбановтың 1926-

1928 жж. аралығында ағарту саласында атқарған  мемлекеттік қызметі туралы 

Ақтөбе облысының мемлекеттік архивінен табылған құжаттар өзекті болып 

отыр.  Алғашқы рет зерттеушілер Қ.Жұбановтың қызметіне байланысты 

Қазақстан Компартиясы Ақтөбе облыстық архив қорлары деректерін зерттеуді 

1990 жылдары жүргізген еді. Сол жылдары архив қорларынан табылған 

құжаттардың төменде 2 данасын көрсетіп, оның мазмұнымен таныстыра 

кеткенді жөн санаймыз: 

    Бірінші құжаттың көшірмесі. Ф.154.,Оп.1.Д.25.Л.1. 

Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Қ.Жұбановтың «Барлық 

болыстық кеңестерінің атқарушы комитеттеріне 1927 жылы наурызда жазған 

хаты. Хаттың мазмұнына қарағанда, «ашаршылық жылы балаларын жоғалтқан 

азаматтар туыстарымен байланысын жоғалтқан балалардың тізімі бар Ақтөбе 

уезінің оқу-ағарту бөліміне жүгіну керектігіне байланысты халықты кеңінен 

хабардар етуді сұрайтындығы» жазылған. Төмендегі құжат орыс тіліндегі 

түпнұсқасында жазылған. 
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Всем Волисполкомам 

Март, 1927 г. 

Актюб УОНО просит вас широко оповестить население о том, что 

граждане утерявшие своих детей в голодном году обращались в УОНО в 

котором имеется список детей утерявших связь с родными[6]. 

 

Зав.УОНО                              подпись                                           Жубанов 

Делопроизводитель                подпись                                         Минуллин 

 

  Екінші құжаттың көшірмесі. Ф.154.,Оп.1.Д.25.Л.76. 

Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Қ.Жұбановтың «Барлық 

болыстық кеңестерінің атқарушы комитеттеріне 1927 жылы 14 маусымда 

жазған хаты. Хаттың мазмұны «27/28 оқу жылының басынан бастап мектеп 

оқуының жағдайынан туындаған оқушылардың ауруларының алдын алу 

мақсатында барлық мектептерде үйірме жұмыстары арқылы дене шынықтыру 

сабақтары енгізіледі. 

Сондықтан, Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімі 27/28 жылдың бюджетіне 

үшінші топтан асқан мектептер үшін дене шынықтыру үйірмесінің 

жетекшісінің төлемін қосу керектігін Сіздің назарыңызға салады» делінген. 
Төменде құжат орыс тілінде түпнұсқасында жазылған. 

 

Всем Волисполкомам 

14/VI,-27 г. 

     В целях предупреждения заболеваний учащихся вызываемых 

обстановкой школьной учебы сначала 27/28 учебного года во всех школах 

вводятся занятия по физкультуре путем кружковых работ. 

   Поэтому УОНО обращает Ваше внимание на необходимость включение 

27/28 бюджет года оплату руководителя кружка физкультуры для тех школ, 

которые имеют группы старше третьей[7]. 

 

Зав.УОНО                              подпись                                        К. Жубанов 

Делопроизводитель                подпись                                         Минуллин 

 

Қ.Жұбановтың 1926-1928 жылдардағы Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімінде 

атқарған қызметі туралы Ақтөбе облысының мемлекеттік архивінің 

ғаламтордағы «История Актюбинской области Хроника региона в документах, 

исследованиях, фотографиях. Ушедшее время во всех подробностях  

путеводители-госархива-актюбинской» парақшасында жарияланған архив 

құжаттарының электронды көшірмелерінен білуге болады[8].  Электронды 

жөнсілтеменің прямой доступ ко всем материалам сайта в Облаке  

https://cloud.mail.ru/public/EXSM/rBqG447hY/  1926 жылға салынған папкадан 

Қ.1. Тізім.1. Іс.316.34-35 пп. қажетті құжаттарды табуға болады[9]. Істің атауы 

«Исполнительный комитет Актюбинского уездного Совета рабочих, 

крестьянских, солдатских и мусульманских депутатов г.Актюбинск Отдел 

https://myaktobe.kz/путеводители-госархива-актюбинской
https://cloud.mail.ru/public/EXSM/rBqG447hY/
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инструкции. Отчетные доклады о работе Актюбинского уездного 

исполнительного комитета Советов и его отделов за 08.11.1926 -01.10.1927 

г.г.». 

Істің 34-35 парақтарында «Отчетный доклад Актюбинского уездного 

отдела народного образования за 1-ое полугодие 1926/27 года» тақырыбымен 

Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Жұбановтың қолы бар 

баяндама есебі жазылған құжат сақталған[10]. Құжаттың мазмұнында 

пайдалануға берілген мектеп ғимараттарының ұлттардың арасында дұрыс 

бөлінбеуі, Халық ағартуда оқу құралдар мен оқулықтарды сатып алуға бөлінген 

қаражаттың артық қалуы, ақшаның игерілмей жатқандығы 1925-1926 жылдар 

және  оқуға берілген ғимараттардың жәй-күйі туралы тағы басқа деректер 

келтірілген. 

Электронды архивтен табылған екінші құжат хатшы Қ.Жұбановтың қолы 

қойылған «Протокол №1 Заседания Актюбинского Окружного Комитета Ново-

Казакского Алфавита при ОкрИке. Хаттама архивтің Қ.131.,Тізім.1., Іс.4. 1-2 

пп. сақталған «Актюбинский окружной отдел народного образования 

25.10.1928-21.07.1929 г.г.»[11].  Хаттаманың мазмұны жаңа әліпбиді жұмыс 

барысында қолданудың аясы мен оқу жұмыс жоспарына сабақ ретінде енгізу 

туралы баяндалған. 

Архивтен табылған 1927 жылғы құжаттар негізінде Қ.Жұбанов 

мемлекеттік қызметті атқарып жүріп, қарапайым халықты ойлағанын, көмек 

берудің жолын іздеп, қол ұшын созудың амалын жасағанын, оны жоғарыда 

хаттарда айтылған архив құжаттарының мазмұнынан аңғаруымызға болады. Ол 

кезең 1927 жылы Ф.Голощекиннің Қазақстанда жүргізген ұжымдастыру 

саясатына тұспа-тұс келетінін айтып өтуіміз керек. Қ.Жұбановтың мемлекеттік 

қызметте жүріп жазған хаттарының арасынан халықпен бірге өткізген қиын-

қыстау заманын, өзінің әр-бір жұмыс жасаған жылын жақсы білетіндігінде 

жадында сақтағаны, ату жазасына дейін тергеушігінің алдында сөйлеген 

сөзінде де Ф.Голощекиннің Қазақстанда жүргізген ұжымдастыру саясатының 

зардаптарының ашы шындығын жайып салғандығы туралы архив 

құжаттарынан білеміз. 

«Тергеу хаттамасында» профессор Қ.Қ.Жұбановтың мына сөздерінің 

астарында терең ой жатқандығын аңғарамыз: «Наши руководители кричали о 

вражеских кознях баев, о сопротивлении байства социалистическому 

переустройству Казахстана, науськивали на байство и без того ретивых 

активистов. Забывали при этом о том, что байство – цвет и сила казахского 

народа, что не беднота и голытьба кормили страну, а те же «презренные» 

баи давали государству скот, мясо, шерсть, кожу и хлеб. А теперь, когда 

конфисковали байство, пустили по ветру неисчислимые богатства нашей 

страны, развалили веками сложившееся хозяйство Казахстана, теперь 

оставшись «у разбитого корыта», мы начали кричать о перегибах, об их 

последствиях, о необходимости их исправления и т.п.». Ғалымның 

«Голошекин» кезеңіндегі асыра сілтеушілікке қатысты ойлары, біздіңше, өте 

батыл әрі қисынды айтылған. Оқырманның ғалымның мына ойларымен 
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келіспеуі мүмкін емес: «Вот и мы говорим, что были перегибы при 

Голощекине. Что значит эти перегибы? – Это значит – смерть значительной 

части казахского народа, и только казахского народа. Это лишение его 

единственного богатства – скота, посредством непосильных поборов, так 

называемой скотозаготовки. В результате была массовая гибель казахского 

народа. Русские в Казахстане не голодали и не умирали...». Қ.Жұбанов бүкіл 

қазақ халқының тауқыметті тағдырының себебін іздегендігі мына сөздерінен 

көрінеді: «...Сейчас исправляя перегибы, опять судим тех же казахских 

работников. Получается, что и так, и эдак погибают казахские работники. 

При таком положении вымирание казахского народа неизбежно... За 

растранжирование денег – людей судят, а почему же растранжирование 

нации, целого народа не считается преступлением? Конечно, это дело не 

одного Голощекина. Все это происходит на глазах Советской власти, тем не 

менее она не обращает на это никакого внимания. Это потому, что она 

строит социализм и социализм она будет строить, если даже неизбежно 

жертвовать отдельными народами. Таким образом, казахский народ и явился 

жертвой социализма. Наша задача должна заключаться в том, чтобы 

защищать казахский народ от вымирания, от того, чтобы он не стал 

жертвой социализма...». Біздің ойымызша, Қ.Қ.Жұбановтың жазаланар 

(атылар) алдында айтқан мына сөзі ешкімді де бейжай қалдырмасы анық: «... 

при Советской власти, и наша культура не может быть национальной, а 

неизбежно будет руссифицирована. Если мы хотим, чтобы казахский народ не 

был жертвой социализма, то надо освободить его от этого социализма; а 

этого мы можем добиться только путем создания независимого буржуазно-

демократического государства, чего бы нам это не стоило» (12, 44-45). 

Қ.Жұбановтың айтқан сөзінен Қазақ даласында социализм құрылысының қалай 

орнықаны туралы куәгер ретінде хабар алсақ, екінші жағынан мемлекеттік 

қызметте жұмыс атқарған уақытында халықтың мұң-мұқтажын түсініп, жұмыс 

барысында мәселелерді тікелей шешумен  айналысқан ұлтжанды азамат, 

мемлекет қайраткері деп, тануымыз керек. 

Одан басқа профессор Қ.Жұбановтың есімімен байланысты Ақтөбе 

өңірінің 1926-1928 жылдары аралығындағы оқу-ағарту ісінің жәй-күйі туралы  

хаттар, баяндама есебі, хаттамалар туралы құжаттар Ақтөбе облысының 

мемлекеттік архивінің электронды қорынан аса құнды тарихи деректер 

табылған. Сонымен бірге,  Қ.Жұбановтың  осы аралықта, яғни 1926-1928 

жылдары  Ақтөбе уезінің оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі ретінде атқарған 

мемлекеттік қызметі және оның тікелей араласуымен атқарылған істер туралы  

табылған архив құжаттарының маңызы зор деп есептейміз. 

Осыдан басқа Қ.Жұбанов есіміне қатысы бар тағы да белгісіз екі құжат 

табылды. Бірақ оның бірінде ғалымның есімі жазылғанмен қолы қойылмаған 

екен, ал екіншісінде ғалым фамилиясы дұрыс жазылса да, аты Қуаныш деп 

берілген екен. Сондықтан бұл құжаттарды әлі де зерттей түсу керек деп 

есептейміз. 
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Алдағы жылдарда Қ.Жұбановтың мемлекеттік қызметтегі жұмыстарына 

қатысты Ресей елінің Орынбор қаласындағы архивінен, Қазақстандағы 

Қызылорда, Алматы қалаларында орналасқан мемлекеттік архив мекемелерінен 

құжаттарды анықтап зерттеуіміз қажет.  Зерттеу жүргізу жұмыстарын 

Қазақстанның астаналардың көшу тарихымен байланыстырып Қазақстан 

тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдык. 4-том. -Алматы: «Атамұра», 

2010 жылы жарық көрген 54-55 беттерінде төмендегідей келтірілген 

мәліметтерді негізге ала отырып бастаған жөн деп санаймыз. 

Төңкеріс пен Азамат соғысы жылдарында және Кеңес өкіметінің алғашқы 

кезеңінде көптеген тарихи деректер біржола жоғалды, бүлінді немесе ұрланып, 

жойылып кетті. Деректердің үлкен бөлігі Қазақстаннан тысқары жерлерде 

сақталды. 1925 жылы Қазақстан астанасын Қызылордаға көшірген кезде осы 

құнды мұрағаттық деректемелер Орынборда қалып қойды. 1928-1929 жылдары 

мұрағат мекемелерін Қызылордадан Алматыға көшіргенде де деректер мен 

құжаттық материалдардың белгілі бір бөлігі жоғалды[13.54-55]. 

Қорыта айтқанда, ғылым үшін Қ.Жұбановты ғалым педагог, ұстаз ретінде 

қаншалықты зерттеу өзекті болса, қазіргі кезде оның  атқарған қоғамдық 

қызметі жайлы архив қорларынан бізге беймәлім тың деректерді архивтерден 

іздеп табу, зерттеу жүргізіп жариялау  да соншалықты маңызды бола бермек. 
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OPТAҒACЫPЛЫҚ ТAPИXШЫ МAXМҰД ИБН УӘЛИ 

EҢБEГIНДEГI ҚAЗAҚ XAНДЫҒЫНЫҢ ҚҰPЫЛУЫ МӘCEЛECI 

 

Кapибжaн М. Ә. 

madiyar.97@bk.ru 

I. Жaнcүгipoв aтындaғы Жeтicу унивepcитeтi 

 

Opтaғacыpлық Қaзaқcтaн тapиxы үшiн, coндaй-aқ бүкiл қaзaқ xaлқының 

тapиxи тaғдыpындa мaңызы зop oқиғa – Қaзaқ xaндығының құpылуы. Ocы 

мәceлeнi дepeк мәлiмeттepiнciз зepттeп бiлу, oны жaн-жaқты aшып көpceту 

мүмкiн eмec. Aл тapиx ғылымындa жaзбa дepeктepдiң мaңыздылығы 

мoйындaлғaндығы бeлгiлi. Яғни, тapиxи cыннaн өткeн жaзбa дepeк 

мәлiмeттepiн apxeoлoгиялық жәнe aуызшa дepeк мәлiмeттepiмeн caлыcтыpу 

өткeн тapиxымыздың бeлгiciз тұcтapын aшуғa ceптiгi opacaн. Қaзaқ 

xaндығының құpылуы oқиғacы тiкeлeй бaяндaлғaн eкi тapиxи шығapмa бap. 

Oлapдың бipiншici М.X. Дулaтидың «Тapиx-и Paшиди» eңбeгi, eкiншici Мaxмұд 

ибн Уәлидiң «Бaxp aл-acpap фи мaнaкиб aл-axйap» («Өнeгeлi aдaмдapдың   

epлiктepi   жaйлы   ғaлaмaт   құпиялap») eңбeгi.  Мaқaлaдa Мaxмұд ибн Уәлидiң 

шығapмacынa тoқтaлуды жәнe тaлдaуды мaқcaт eттiк. 

«Бaxp aл-acpap фи мaнaкиб aл-axйap» eңбeгi XVII ғacыpдың 30-40 

жылдapы жaзылды. Мaзмұны жaғынaн кocмoгpaфия, acтpoлoгия, гeoгpaфия 

жәнe жaлпы тapиxты қaмтитын энциклoпeдиялық бұл шығapмa 7 тoмды құpaп, 

әp тoмы 4 бөлiмнeн тұpды. 

Мaxмұд ибн Уәлидiң өз өмipi мeн aтқapғaн қызмeтi туpaлы мәлiмeттep тeк 

oның aтaлғaн ocы eңбeгiндe aйтылып өтeдi. Aтaқты тapиxшының әкeci Әмip 

Уәли Кacaн қaлacынaн бoлып (Aуғaнcтaндaғы пpoвинция), Бaлx әмipшici, 

кeйiннeн Бұxapaның xaны бoлғaн aштapxaнилық Нәдip-Мұxaммeд-xaнның 

жaқын кeңecшici жәнe capaй тapиxшыcы бoлғaн. Aл Мaxмұд ибн Уәли өз 

зaмaнының бiлiмдap, caуaтты, дapынды aдaмдapының бipi, көп уaқытын 

әдeбиeткe жәнe тapиx жaзуғa apнaғaн. Oның қaлaмынaн бipқaтap пoэтикaлық 

шығapмaлap туғaн, aтaп aйтap бoлcaқ: «Мaxaббaт-нaмe» («Книгa любви»), 

«Нaджм-и caкиб» («Мeтeop») жәнe тaғы бacқa [1, 320 б.]. Oл өзiнiң өмipiнiң 

coңынa дeйiн иcлaм дiнiнiң бip тapмaғы бoлғaн coпылық iлiмнiң (cуфизмнiң) 

ықпaлындa бoлды. Бұл apaдa мынaдaй бip мәceлeнiң бacын aшып өтудi жөн дeп 

caнaймыз. Oл XII-XҮII ғacыpлap apaлығындa Opтa Aзия мeн Қaзaқcтaн 

aумaқтapындa яccaуиa жәнe нaқшпaндия iлiмдepiнiң apacындa бacымдыққa 

жeту жoлындa тaлac-тapтыc жүpiп, көшпeлi жәнe oтыpықшы түpкi 
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тaйпaлapының apacындa pуxaни ықпaлу eту жoлындa күpec жүpгeн бoлaтын. 

Aтaлғaн ocы мәceлe бoйыншa coңғы кeздe тapиxшы-ғaлым Зiкipия Жaндapбeк 

құнды дa тepeң зepттeулep жacaп, қoнымды пiкipлep aйтып жүp [2-3]. Мaxмұд 

ибн Уәли ұcтaзы, дәpуiштep дaйындaйтын мeктeптiң бacшыcы мүpид Caйид 

Миpaкшaxa aл-Xуcaйнидiң қaйтыc бoлуынaн кeйiн, өзiнiң дәpуiштiк кeзбeлiк 

өмip жoлын бacтaйды. Бұл caпapын xижpa жыл caнaуы бoйыншa 1034 жылы 

шaввaл aйындa бacтaп (1625 жылдың шiлдe мeн тaмыз aйының бacы), 1038 

жылы (1629 жылы) ғaнa өз oтaнынa қaйтып opaлaды. Ocы жылдap iшiндe 

көптeгeн eлдep мeн жepлepдi apaлaп, көптeгeн қиындықтapды бacтaн кeшipeдi. 

Жүpiп өткeн жoлын нaқты көpceтeтiн бoлcaқ: Бaлx пpoвинцияcынaн, яғни 

Кaбулдaн шығып – Үндicтaнды (Пeшaвap, Лaxop, Дeли, Xилaлaбaд, Биxap 

oблыcының opтaлығы Тaйибa қaлacы, Бeнгaлия, Xaйдapaбaд, Дeкaн, 

Кaлькуттa). Oдaн әpi пopтугaл көпecтepiнiң кeмeciмeн Цeйлoнғa жүзiп бapa 

жaтып тeңiз aпaтынa ұшыpaп, индуcтapдың қoлынa тұтқынғa түceдi. 1628 жылы 

Ұлы Мoғoлдap импepияcының билeушici Шax-Жaxaнның тiкeлeй apaлacуымeн 

тұтқыннaн бocaтылып, eлiнe қaйтapылды. Көpiп oтыpғaнымыздaй, 

oқымыcтының кeзбeлiк өмipi көптeгeн қaуiптi дe қызықты oқиғaлapғa тoлы 

бoлғaн. Ocы caпapынaн қaйтып кeлгeннeн кeйiн, жoл бoйы көптeгeн ғылыми 

жәнe бacқa дa eңбeктepмeн тaныcып, oлapдaн жәнe caпap бapыcынaн  aлғaн 

әcepлepiнiң күштiлiгi жәнe өтe eлeулi iз қaлдыpуынaн 1634 жылдың 24 

қapaшacындa aтaқты «Бaxp aл-acpap фи мaнaкиб aл-axйap» eңбeгiн жaзып 

бacтaйды. Oны 1640-1641 жылдapы aяқтaп шығып, бұл eңбeгiн Нәдip-

Мұxaммeд-xaнғa cыйғa тapтты. 

Opтa ғacыp кeзeңiнiң тepeң бiлгipi, шығыcтaнушы В.П. Юдиннiң тapиx 

ғылымынa eнгiзгeн ғылыми жaңaлығы – opтaғacыpлық тapиxи шығapмaлapды 

әулeттiк тұpғыдa жiктeу мәceлeci. Бұл бoйыншa, aвтop – шaғaтaйлық, 

шaйбaнилық, тeмipлiк, aштapxaнилық, ceфeвидтiк жәнe т.б. дeп бөлгeн тұғын. 

Aтaлғaн әулeттiк жiктeу бoйыншa aштapxaнилық әулeттiң eншiciнe жaтaтын 

«Бaxp aл-acpap» eңбeгi Жoшы xaнның oн үшiншi ұлы Тұқaй Тeмipдiң 

ұpпaқтapының мүддeci тұpғыcынaн жaзылғaн шығapмaлap қaтapынa caнaлaды. 

Coнымeн қaтap eңбeктiң көп бөлiгi кoмпилятивтi (өзiнe дeйiнгi тapиxшы-

oқымыcтaлыpдың eңбeктepiнeн көшipiлгeн дeгeндi бiлдipeдi) eкeндiгiн дe aтaп 

көpceтe кeтeмiз.Яғни, ocы eңбeгiн жaзap aлдындa Мaxмұд ибн Уәли бүкiл 

мұcылмaн eлдepiн apaлaп жәнe өзiнe бapлық шығыc дepeктepiн, яғни бiзгe дeйiн 

жeткeн жәнe жeтпeй жoғaлып кeткeн жиыpмaдaн acтaм opтaғacыpлық 

дepeктepдiң  мәлiмeттepiн қoлдaнғaн [1, 320-323 бб.].  

Aлтыншы тoмындa Шыңғыc xaн oның ұpпaқтapының тapиxы бaяндaлaды. 

Бұл тoмның eкiншi бөлiмiндe Мaуepeннaxpдaғы, Мoғoлcтaн мeн Шығыc 

Түpкicтaндaғы Шaғaтaй ұpпaқтapының тapиxы aйтылғaн. Aл өз кeзeгiндe бұл 

әулeттep туpaлы Мыpзa Мұxaммeд Xaйдap Дулaтидың «Тapиx-и Paшиди» 

(1541-1546 жж. жaзылғaн) шығapмacындaғы мәлiмeттep жүз жылғa, яғни 1640-

41 жылдapғa дeйiн жeткiзiлгeн. Шығыc Дeштi Қыпшaқтaғы Жoшы 

ұpпaқтapының тapиxы – үшiншi, aштapxaндықтap тapиxы – төpтiншi бөлiмдe 

жaн-жaқты aйтылғaн. Coңғы бөлiмнiң көптeгeн мaтepиaлдapының Қaзaқcтaн 
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тapиxынa, әcipece Opтa Aзиямeн XҮII ғacыpдың aлғaшқы oнжылдықтapдaғы 

қapым-қaтынacтapы тapиxынa қaтыcты oқиғaлap қaмтылaды. Мaxмұд ибн 

Уәлидiң мәлiмeттepi oқиғaлapды көзiмeн көpгeндep мeн қaтыcушылapдың 

aйтқaндapынa нeгiздeлгeн. Қaзaқ cұлтaндapы Eciм мeн Тұpcынның eгecтepi 

туpaлы, Eciмнiң oйpaттapғa қapcы жopығы, Имaмқұли xaнның Тaшкeнт пeн 

Түpкicтaнды Eciмгe бepуi  туpaлы мaтepиaлдap мeн бacқa дa дepeктep ынтa-

ықылac туғызaды.   

Мaxмұд ибн Уәлидiң Жoшы жәнe Шaғaтaй ұpпaқтapының тapиxы 

жөнiндeгi мәлiмeттepi – бipeгeй мәлiмeттep, oл бұлapды, cipә, бiзгe дeйiн 

жeтпeгeн түпнұcқa дepeктeмeлepдeн aлca кepeк. Бұл мәлiмeттep Aқ Opдaның, 

Әбiлxaйыp xaндығының, Мoғoлcтaнның, Қaзaқ xaндығының тapиxынa қaтыcты; 

тapиxи гeoгpaфия, aтaп aйтқaндa, Opтa Cыpдapия өңipiндeгi қaлaлapдың 

cипaттaмacы жөнiндeгi мaтepиaлдap зop ықылac туғызaды. Бұл дepeктeмeнi 

ғылыми aйнaлымғa бipiншi peт В.В. Бapтoльд eнгiздi [4, 170-196 бб.]   

Мaxмұд ибн Уәлидiң мәлiмeттepiндe нe ceбeптi Қaзaқ xaндығының 

Мoғoлcтaнның бaтыc бөлiгiндe пaйдa бoлғaндығы, aлғaшқы қaзaқ xaны кiм 

бoлғaндығы жәнe «қaзaқ» aтaуы нe үшiн Кepeй мeн Жәнiбeктiң coңынaн epгeн 

aдaмдapғa қoлдaнғaндығы туpaлы фaктiлep көп кeздeceдi. Тapиxшының бip 

epeкшeлiгi, Қaзaқ xaндығының құpылу жaғдaйын Мұxaммeд Xaйдap мыpзa 

Дулaтиғa қapaғaндa caлыcтыpмaлы түpдe тoлық жaзғaн. Бүгiнгi тaңдa 

тapиxнaмaлық жeтicтiктep ocы мәлiмeттep нeгiзiндe жacaлғaн.    

«Бaxp aл-acpapдың» aлтыншы тoмының үшiншi бөлiмiндe Кepeй мeн 

Жәнiбeктiң көшiп кeту oқиғacы бaяндaлып, oны «Тapиx-и Paшиди» eңбeгiндeгi 

мәлiмeттeн пaйдaлaнғaн [1, 326-327 бб.]. Мaxмұд ибн Уәли eңбeгiндe oл 

былaйшa кeлтipiлeдi: «... Жoшылық Кepeй мeн Жәнiбeк xaн бaғыныштылық пeн 

мoйынcұну шeңбepiнeн шығып, oтaндapын (Дeштi Қыпшaқты - М.К.) тacтaп 

кeтудi apтық көpдi. Aтa-бaбaлapынaн мұpaғa қaлғaн eлдepiнeн бac тapтқaн oлap 

... Мoғoлcтaнғa бapap жoлды тaңдaды. 

Coл уaқыттa Мoғoлcтaн aймaғындa Шaғaтaй xaнның ұpпaғы Уәйic xaнның 

ұлы Eceн-Бұғa xaн билiк eттi. Coғaн opaй coл уaқыттa Әбу Caйид мыpзa 

(Cұлтaн Мұxaммeд мыpзa → Миpaншaқ →  Әмip Тeмip ұpпaғы) жoғapыдa 

aйтылғaн xaнның (Eceн Бұғa – М.К.) aғacы Жүнic xaнды Иpaктaн шaқыpтып 

aлдыpтып, oғaн қopғaушылық жәнe қoлдaу көмeгiн көpceтiп oны бaуыpынa 

қapcы жұмcaды. Ocының ceбeбiнeн Eceн-Бұғaның бacқapу фундaмeнтiндe cызaт 

тaбылып, aтaлғaн xaн Жәнiбeк xaн жәнe Кepeй xaнның кeлуiн құдaйдың 

aдaмдapғa жiбepгeн жaқcылығы мeн жapылқaушылығы дeп eceптeдi. Ocыдaн 

кeйiн, oл, xaнзaдaлapдың кeлуiн зop құpмeтпeн жәнe pизaлық ceзiмiн бiлдipe 

oтыpып қapcы aлып, oлapғa Мoғoлcтaнның бaтыc aймaғын бepдi. Бұл Eceн-Бұғa 

xaнның иeлiгi мeн Жүнic xaнның иктacы apacындaғы буфepлiк зoнa бoлды. Бұл 

жep Шу жәнe Қoзыбacы aтaулapымeн бeлгiлi» [1, 352 б.]. Aлaйдa, Мыpзa 

Xaйдapғa қapaғaндa «Бaxp aл-acpap ...» aвтopының XV ғacыpдың opтacындaғы 

көшпeлi өзбeктep, Мoғoлcтaн жәнe Тeмip мeмлeкeттepi apacындaғы caяcи 

қapым-қaтынacтap aяcындa жүpгiзiлгeн oйындapдың нeгiзiндe түciндipугe 

тыpыcқaн. Мәceлeн, бұл caяcи oйындapды жүpгiзгeн Әбiлxaйыp xaн, Eceн-Бұғa 



227 

 

жәнe oның aғacы Жүнic, Мaуepeннaxp билeушici Әбу Caйид мыpзa жәнe т.б. 

тapиxи тұлғaлap Қaзaқ xaндығын құpуғa қaтынacaды. Әcipece aғaйынды Eceн-

Бұғa xaн мeн Жүнic xaн apacындaғы билiк үшiн жүpгiзiлгeн күpec бapыcы Қaзaқ 

xaндығының ipгeтacын қaлыптacтыpуғa ықпaл eттi. 

Мaxмұд ибн Уәли өз eңбeгiндe Кepeй мeн Жәнiбeктiң Мoғoлcтaнғa қaй 

жылы көшкeндiгi жaйындa eшбip дaтaны aйтпaйды. Coндықтaн жoғapыдa 

eciмдepi aтaлғaн тapиxи тұлғaлap  apacындaғы күpec бapыcындaғы oқиғaлapдың 

дaтaлapын, бacқa дa қocымшa жaзбa дepeктepдi caлыcтыpa oтыpып тaлдaу 

apқылы, xaндықтың ipгeтacы қaшaн, қaлaй жәнe қaндaй жaғдaйдa 

қaлaнғaндығын һәм құpылғaндығын aнықтaуғa бoлaды. 

Мaxмұд ибн Уәли шығapмacындa бaяндaлғaн мaңызы зop, ocы бip тapиxи 

oқиғaны Мұxaммeд Xaйдap Дулaтидың, Зaxиp aд-Дин Мұxaммeд Бaбыpдың 

eңбeктepiндeгi мәлiмeттepмeн caлыcтыpa oтыpып тaлдaуды жөн caнaдық. 1449-

1451 жж. Мaуepeннaxpдa Aқcaқ Тeмip ұpпaқтapы apacындaғы билiк үшiн 

бoлғaн күpecтe Әбiлxaйыp xaнның көмeгiнe cүйeнгeн Әбу Caйид мыpзa тaққa 

oтыpaды. Oның aлдындa тұpғaн eң бacты мәceлe бoлып Мaуepeннaxpды 

бacқыншылық жәнe тoнaушылық жopықтapдaн қopғaу мiндeтi тұpды. Өйткeнi, 

oңтүcтiк-бaтыcтaн Әзipбaйжaндaғы Қapa Қoйлы әулeтi қaуiп төндipce, eкiншi 

жaғынaн Eceн-Бұғa xaн Мoғoлcтaнмeн ipгeлec Әндiжaн, Иaнги, Тaшкeнт 

aймaқтapынa бipнeшe мәpтe тoнaушылық жopық жacaйды. Мұндaй қыcылшaң 

жaғдaйдaн шығу үшiн Әбу Caйид мыpзa нeгiзгi күштi Xopacaн бaғытынa 

жұмылдыpып, aл «Eceн Бұғa xaнғa қapcы, - Мaxмұд ибн Уәлидiң жaзғaнындaй, 

– aғacы Жүнic xaнды пaйдaлaнды» [1, 352 б.]. Бұл жөнiндe «Тapиx-и Paшиди» 

шығapмacындa: «... Cұлтaн Әбу Caйид мыpзa aдaм жiбepiп, Шиpaздaн xaнды 

(Жүнic – .К.) aлдыpды. Әpтүpлi кeлiciмдep мeн шapттapғa caй oны Мoғoлcтaнғa 

aттaндыpды. Бұл кeздe xaнның жacы 41-дe, oқиғa 860 жылы бoлды» [5, 109 б.], - 

дeп жaзылaды. Яғни, xижpa күнтiзбeciндeгi 860 жыл – бiздiң жыл 

caнaуымыздың 1455 / 56 жылдapынa caй кeлeдi. 

Бұл oқиғa Бaбыpдың eңбeгiндe тoлықтaу бaяндaлaды: «Cұлтaн Әбу Caид 

мыpзa ... Иpaк пeн Xopacaн жaқтa жүpгeн Жүнic xaнды шaқыpтты. Oның кeлу 

құpмeтiнe ұлaнғaйыp тoй жacaп, eкeуi төc қaғыcып дoc бoлды. Cұлтaн Әбу Caид 

мыpзa Жүнic xaнды мoғoл ұлыcынa xaн тaғынa oтыpғызды ...» [6, 30 б.]. Әбу 

Caид мыpзaның Жүнicтi Шиpaздaн aлдыpтуы 1455/56 жылдapы бoлғaнын 

aйттық. Мoғoлcтaн тapиxын жaн-жaқты бaяндaйтын «Тapиx-и Paшидидe» 

Жүнic xaнның Мoғoлcтaнғa кeлуi жeкe-жeкe eкi жepдe aйтылып, бipiншi 

бaяндaуындa Жүнic xaнның Қaшғapдaн үш фapcax жepдeгi Xaнcaлap дeгeн 

жepдe Eceн-Бұғa xaн мeн Әмip Caйид Әлидiң (1378-1458 жж. өмip cүpгeн,  М.X. 

Дулaтидың үшiншi aтacы, яғни бaбacы) бipiккeн әcкepiнeн жeңiлгeнiн жaзaды 

[5, 109-110 бб.]. Aл eкiншi бaяндaуындa, Мыpзa Xaйдap Жүнic xaнның 

Мoғoлcтaнғa eкiншi мәpтe кeлуi туpaлы aйтқaндa, Eceн Бұғaны жeңe 

aлмaғaндығын, тiптi oның иeлiгiнe aяғын бaca aлмaғaндығын aйтaды [1, 196-197 

бб.]. Oның ceбeбi түciнiктi жәйт, өйткeнi Жүнic xaнның бacып кipe aлмaуы, 

Мaxмұд ибн Уәлидiң aйтып кeткeн «Eceн Бұғaның иeлiгi мeн Жүнic xaнның 

иктacы apacындa бoлғaн буфepлiк зoнa» [1, 352 бб.], яғни Кepeй мeн Жәнiбeктiң 
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иeлiгi бoлды. Мaxмұд ибн Уәли oқиғaны oдaн әpi нaқтылaп былaйшa көpceтeдi:  

«Eceн-Бұғa әлi дe тipi тұpғaн кeзiндe, жoғapыдa aты aтaлғaн xaндapдың (Кepeй 

мeн Жәнiбeк – М.К.) көмeгi мeн қoлдaуы apқacындa, Жүнic xaн тәкәппapлыққa 

ұмтылғaн дөpeкiлiк aяғын бacпaды»  [1,  353 б.]. 

Қaзaқ xaндығының құpылу мәceлeciн тepeң зepттeп жүpгeн Б.Б. Кәpiбaeв: 

«Жүнic xaнның Мoғoлcтaнғa кeлуi 1457 жылғa дeйiн бoлca, eкiншi кeлуi ... 

шaмaмeн 1458-1460 жылдapы бoлғaн. Cөйтiп eкiншi кeлудe Eceн-Бұғa xaнды 

1458 жылы құpылғaн Қaзaқ xaндығы құтқapып қaлды» [7, 14-18 бб.], - дeп 

тұжыpымдaйды. Ocылaйшa, Мoғoлcтaн мeн Мaуepeннaxp apacындaғы caяcи 

қapым-қaтынacтapды coл кeздeгi жaзбa дepeктep apқылы caлыcтыpa oтыpып 

тaлдaудың нәтижeciндe, Мaxмұд ибн Уәли eңбeгiнiң көмeгiмeн Кepeй мeн 

Жәнiбeктiң Мoғoлcтaнғa қaй уaқыттa кeлгeндiгiн, Eceн Бұғaның нe ceбeптi 

қуaнa қapcы aлып oлapғa жep бөлiп бepгeндiгiн жәнe т.б. мәceлeлepдi aнықтaуғa 

қoл жeткiздiк. 

Тaғы бip aйтaтын нeмece ecкepe кeтeтiн жәйт, Мaxмұд ибн Уәли – Мыpзa 

Xaйдapдың Әбiлxaйыp xaнның өлiмi 1465 жылы бoлғaн дeгeн мәлiмeтiндeгi 

тapиxи дaтaны пaйдaлaнбaй, тeк «Әбiлxaйыp өлiмiнeн кeйiн Дeштi Қыпшaқ 

aумaғындa тәpтiпciздiк opын aлып, өзбeк әcкepiнiң көп бөлiгi xaнзaдaлapдың 

(Кepeй мeн Жәнiбeк - М.К.) құдipeттi тулapының пaнacындa жинaлды» [1, 353 

б.] - дeйдi. Өйткeнi, Мaxмұд ибн Уәли Әбiлxaйыpдың «тышқaн жылынa cәйкec 

кeлeтiн 874 жылы (1469/70 жж. - М.К..), 57 жacындa» [1, 361 б.] қaйтыc 

бoлғaнын бiлдi жәнe өзiнe дeйiн жapиялaнғaн oның өлiмi жaйындa бaяндaлғaн 

жaзбa дepeктepдi пaйдaлaнуындa бoлca кepeк.  

 Шығapмaның бiз үшiн құндылығы Кepeй мeн Жәнiбeк xaндapдың бөлiнe 

көшуiн жәнe Мoғoлcтaн мeмлeкeтiнiң билeушici Eceн-Бұғa xaнның oлapғa нe 

үшiн Шу өзeнi бoйы мeн Қoзыбacы жaйлaуын бepгeндiгiн, oның oлapды қуaнa 

қapcы aлуының ceбeптepiн  М.X. Дулaтиғa қapaғaндa бapыншa кeңipeк, жaн-

жaқты жaзып қaлдыpды. Coндықтaн oның eңбeгi тeк ocы мәceлeдe ғaнa eмec, 

opтaғacыpлық Қaзaқcтaн тapиxы үшiн дe мaңызы aca зop. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКОЙ ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ И 

ТАКТИКИ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 

Козбагаров А.К. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

 «Ни одно правительство не устояло бы  

перед такими страшными жестокими ранами,  

                                          которые нанёс Гитлер Советскому Союзу.  

Но Советы  не только выстояли и оправились  

от этих ран, но и нанесли германской армии  

удар такой мощи, какой не могла бы 

 нанести ей ни одна другая армия в мире…»  

Уинстон Черчилль 

Историческая память - одно из главных богатств человеческой культуры. 

Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество имеет возможность 

развиваться и совершенствоваться. Память войны призывает к ответственности 

за мир на земле. Мы, как новое поколение нашего общества должны знать, 

помнить, высказывать свою точку зрения, свое видение, выдвигать свою 

гипотезу  исторических  событий прошлых лет. Изучение военного искусства 

монголо-татарской армии, формирование и накопление исторического знания 

об их военной стратегии и анализ применения их в период Великой 

Отечественной войны во время боевых действий актуально, так как позволит 

получить новые научные результаты о военном искусстве монголов, которые в 

эпоху Чингисхана покрыли себя неувядаемой славой.  

Изучению военной стратегии и тактики монголо-татар были посвящены 

работы российских и казахстанских ученых-историков, труды военных. 

Отдельные вопросы стратегии и тактики монголов рассмотрены генералами и 

военными учеными, такими как: А.А. Свечин, Е.А. Разин, Н.П. Михневич.   

Краткий исторический очерк генерал-майора Е.В. Александрова посвящен 

военно-инженерному обеспечению монгольских войск. Вопросы военной 

хитрости монголов рассмотрены генералом армии В.Н. Лобовым. Оружие 
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монголов по археологическим материалам исследовано российским ученым 

Ю.С. Худяковым. Энциклопедического характера исследование о военной 

державе монголов проведено Р.П. Храпачевским.  

Особое место в изучении военной истории занимают труды казахстанских 

военных и ученых историков по военному делу монголов при Чингисхане. 

Казахстанскими исследователями по военной истории монголов являются: К. Р. 

Аманжолов и генерал-лейтенант А.Б. Тасбулатов, З. Кинаятулы, А.К. 

Кушкумбаев, К.С. Ахметжан провел исследование по этнографии 

традиционного вооружения казахов, Т.К. Алланиязов опубликовал очерки о 

военном деле кочевников.   

Анализ военной стратегии, тактики в мировой истории проводили и 

зарубежные исследователи в своих трудах. В Западной Европе интерес к 

монголам возродился после Первой мировой войны, в эпоху танков и авиации. 

Во «Французском военном обозрении» в 1922 г. выходит работа Анри Мореля 

«Кампании монголов в ХIII веке».   Известный английский военный историк 

сэр Б. Лиддел Гарт посвящает Чингисхану и Субэдэю первую главу своей книги 

о великих военачальниках. [1] Тогда же великие походы монголов по 

настоянию руководства британского генерального штаба стали предметом 

изучения офицеров первой механизированной бригады.  

Основным вкладом монголов в военное искусство было создание массовых 

подвижных армий, состоящих из легкой и тяжелой конницы и подвижного  

обоза с осадной техникой. Как правило, монголы действовали несколькими 

«группами армий» по 30-40 тыс. человек. Боевой порядок группы расчленялся 

по фронту и в глубину, до трети сил выделялось в резерв. Особое внимание 

уделялось разведке. Тактика монголов носила ярко выраженный 

наступательный характер. Монголы стремились наносить внезапные удары по 

захваченному врасплох противнику, дезорганизовать и внести разобщенность в 

его ряды, прибегая для этого как к чисто военным, так и к дипломатическим 

средствам. Монголы по возможности избегали больших фронтальных 

сражений, разбивая противника по частям, изматывая его непрерывными 

стычками и внезапными нападениями. 

Тактика полностью была построена на внезапности. Армейские группы 

осуществляли маневр во фланг и тыл противника, имея задачу полностью 

уничтожить его полевые войска в коротком сражении. Очень широко 

использовалось притворное отступление – как в тактическом масштабе (на поле 

боя), так и в рамках всей операции. 

«Группами армий» управляли опытные и умелые полководцы – Субудай, 

Джебе, Джельме, Хубилай. Организацию стратегического взаимодействия сил 

Чингисхан брал на себя. (В серьезных войнах использовалась схема 

«соединения-приманки», когда одна из «армейских групп» приковывала к себе 

внимание и силы противника, в то время как другая опустошала оставшиеся без 

прикрытия богатые области, подрывая саму способность противника к 

продолжению сопротивления. В завершающем сражении «приманка» наносила 
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первый удар, а внезапно подошедшие «тысячи» армии резерва превращали 

поражение и разгром.)  

Эти армии не знали поражений. В 1207-1209 гг. были покорены уйгуры, 

буряты, киргизы. В 1211 г. Темучин вторгся в государство Цзинь, и к 1217 г. он 

уже владел землями к северу от Хуанхе. Цзиньское государство начинает 

разваливаться. Одновременно (там же, на Дальнем Востоке) ведется борьба на 

уничтожение с государством Джурдженей, и Субудай демонстрирует 

противнику полную бесполезность линии крепостей перед высокомобильной 

армией (урок, который через семь с лишним столетий полководцы Третьего 

рейха преподнесут французам).  

Как известно Первая мировая война была позиционной войной, где обе 

армии зарывшись в землю вели боевые действия, не было никаких обходных 

маневров, ударов с тыла, обе армии наваливались друг на друга. В период 

между Первой и Второй мировой войнами, когда появились танки и самолеты, 

война должна была быть не похожей на Первую мировую и она не должна была 

быть позиционной. И прежние противники должны были готовиться к 

маневренной войне. В этом духе Франция и Англия готовились не к 

маневренной войне, а к позиционной. По планам их генералитета, особенно 

Франции, она должна была быть позиционной и проходить на территории 

Бельгии. 

Непосредственно на границе Германии и Франции была построена линия 

«Мажино», она представлялась собой непреодолимой преградой для 

германской армии. Французская армия использовала танки и самолеты, но она 

распределила танки по пехотным частям, тем самым снизила ударную мощь 

танков, танки стали приложением к пехотным частям. Удар их был как с 

«растопыренными пальцами», эти части и не могли быть маневренными и 

подвижными.  

Германский генералитет также придерживался распределения танков по 

пехотным частям, но мнение руководителя бронетанковых войск 

Х.В.Гудериана взяло вверх. Он требовал создания отдельных бронетанковых 

войск, которые были маневренными, подвижными и наносили решающие 

удары. То есть война приобретала маневренный характер. Французская 

компания показала, что войны выигрывает маневренные, быстро реагирующие 

на изменение. Даже такие оборонительные линии как «Мажино» не сыграют 

своей роли, маневренная армия их просто обойдет. В мемуарах Гудериана об 

этом сказано так: «Я достал необходимую литературу и начал её штудировать. 

Это были преимущественно английские статьи и книги Фуллера, Лиддл 

Гарта и Мартеля, которые меня чрезвычайно заинтересовали и обогатили мою 

фантазию. Эти дальновидные специалисты уже в тот период хотели превратить 

бронетанковые войска в нечто более значительное, чем вспомогательный род 

войск для пехоты. Они ставили танк в центр начинающейся моторизации нашей 

эпохи и являлись, таким образом, крупными новаторами в области разработки 

современных методов ведения войны» [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%80
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Немецкие войска во время ведения боевых действий применили тактику 

блицкрига, то есть тактика «молниеносной войны». Считается, что главную 

роль в этой агрессивной стратегии вермахта играли танки. На самом деле, 

блицкриг базировался на сочетании передовых достижений во всех сферах 

военного дела — в использовании разведки, авиации, радиосвязи.  

Немцы шли тремя группами, у каждой группы  были конкретные задачи, 

так  целью  группы  «Север» был Ленинград, целью группы «Центр» была – 

Москва, группы «Юг» - Киев и Донбасс. Группам «Север» и «Юг»  были 

прикреплены по одной танковой группе, а группе «Центр»- по две танковые 

группы: Гудериан и Гот.  

Немецкие генералы на окончательном совещании пришли к выводу, что 

война с СССР займет  и продлится 3-4 месяца и до зимы   будет закончена.  

Война началась с мощных ударов авиации,  артиллерийских орудии,  танковых 

сил, легко разрывали оборону Советской Армии и глубоко вклинивались в 

Советскую оборону, охватывая и окружая советские войска. Авиация Германии 

безраздельно господствовала в воздухе.  Оборонительная доктрина Красной 

Армии, а именно притивотанковых, артиллерийских орудии предусматривала 

простое линейное расположение орудии в один ряд, и немецким танковым 

клиньям достаточно было в одном месте  прорвать оборону и туда 

устремлялась вся масса танков, где они уже начали громить с фланга,  с тыла 

вносили суматоху и панику в войска, окружать их по сходящим линиям.  Это 

оборонительная тактика не оправдывала себя.   В результате  большие массы 

солдат Красной Армии попали в плен. Хотя солдаты Красной Армии 

показывали чудеса храбрости, стойкости, самопожертвования, Красная Армия 

терпела страшные поражения. Численность пленных бойцов Красной Армии 

составляла 5,75 млн. человек, которые слагалась из 3,35 млн. взятых в плен в 

1941 г. и 2,4 млн.— с 1 января 1942 г. по 1 февраля 1945 г.  

Нужна была другая тактика ведения войны и как считает автор статьи, 

командиры Красной Армии обратились к опыту предков. А именно к монголо-

татарскому опыту  введения войны. Как известно Чингисханом была создана 

наилучшая армия своего времени. Она была высоко манёвренной, хорошо 

вооруженной, организованной, и спаянной железной дисциплиной. 

Когда монголы встречались с противником, противник всегда имел 

численное превосходство. Например, при походе в Китай. Китай имел 

миллионную армию, а Чингисхан 120 тысяч воинов. Хорезм шах имел 400 

тысяч воинов. И монголы сумели победить всех своих противников, имеющих 

численный перевес. Они застигали врага врасплох, либо заманивали под удар  

засады,  либо громили тылы, чтобы войска противника не могло себя 

обеспечить. Например, в походе на Китай, одна  тысяча воинов сдерживала 

фронт длиною 100 км, а основная часть громила другую часть китайского 

войска. Притворным бегством заманивая противника были разгромлены воиска 

тангутов, при переходе  через Кавказские горы были разгромлены грузины,  а 

также в битве при Калке были разгромлены войска русских князей и половцев, 
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и таких примеров множество. Монголы со времен Чингисхана в течении  

первых 60 лет не знали поражения. 

Тактику,  напоминаюшую монголо-татарскую тактику,  применил в битве  

под Мценском  с 4 по 11 октября 1941 года, Катуков М.Е.- командир 4-й 

танковой бригады, где он отразил удары  3-ей и 4-ой танковых дивизий 

Вермахта, входивших по вторую танковую группу, которой командовал 

Гудериан. Во время этого танкового сражения под командованием Катукова 

находилось сорок танков Т-34, а под командованием Хайнца Гудериана 

находилось 300 танков. 

Тактика Катукова заключалось в том. что  на первой линии  стояли ложные 

окопы, во второй линии стояли настоящие окопы,  сбоку окопов проходил 

глубокий ров, куда он спрятал 4 танка Т-34.  Небольшая часть  воинов, 

находясь в ложных окопах начинали притягивать  к себе  главные силы 

противника, также авиацию противника введя их в заблуждение. Противник 

начинает обрабатывать ложные  окопы, артелерийскими и авиационными 

ударами. Затем идут в наступление танки и мотопехота противника.  Их 

встречают огнем воины Красной Армии с настоящих окопов. В этот момент, 

когда танки противника  подставляют свои  борта  засадной группе - эти четыре 

танка,  выскакивают из затаившегося рва,  наносят пушечный огонь по бортам 

танков, поражая их, затем обратно скрывшись в рве  выскакивают в другом 

месте,  нанося опять огневые удары,  и обратно скрываются во рву, в результате 

таких действий атака противника захлебывалась, и  противник  откатывался 

назад. Эти боевые действия повторялись до тех пор, пока противник не 

догадывался о  засаде.  Когда противник догадывался о засаде, советские 

войска планомерно отступали на другую заранее подготовленную  линию 

обороны, и опять применяли  тактику танковых засад.  

Благодаря этой тактике  - заигрывание с противником и танковой засадой, 

Катуков остановил продвижение вперед танковой группы Гудериана на г. Тулу,  

Гудериан признал, что  "... Это был первый случай, когда огромное 

преимущество Т-34 перед нашими танками стало очевидным… От быстрого 

наступления на Тулу, которое мы планировали, пришлось отказаться". [3] В 

провале операции "Тайфун" - битва за Москву, Гитлер обвинил именно 

Гудериана. 

Эта тактика сыграла свою положительную роль в ходе всего периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В частности, она сыграла свою 

положительную роль при битве  на Курской дуге и  при битве   у озере Балатон. 

Как известно в Курской битве гитлеровскими войками были применены 

новые тяжелые танки "Тигр" и средний танк "Пантера",  которые даже с 

расстояния 200 метров (пушка Т-34 калибр 76 мм.) не могла пробить  лобовую 

броню "Тигра", но пробивала боковую броню, а орудие танка "Тигр" 88 мм 

калибра пробивала броню Т-34  с расстояния 2000 м.. Эти танки представляли 

сильнейную опастность  для Красной Армии.  

В апреля 1943 г. во время заседания в присутствии Сталина четко 

прозвучали слова маршала артиллерии  Воронова "... у нас нет орудий, 
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способных успешно боротся с этими танками". Советская промышленность 

усиленно стала готовиться к летней компании  для борьбы с гитлеровскими 

зверинцами - "Тигр" и "Пантера" [4]. К летней компании советская 

промышленность  не успела изготовить в достаточном колличестве 57 мм. 

противотанковую пушку  ЗИС - 2. Около половины советских противотанковых 

батарей имели на вооружений 45 мм противотанковую пушку, которая 

практически была бессильна против новых немецких танков. Советские орудия 

калибра  76 мм. могла поразить броню "Тигра" лишь с расстояния 300-400 м. 

Нехватка мощных противотанковых орудий компенсировалась применением 

новой тактики боя в обороне, т.е. противотанковые опорные пункты (ПТОПы). 

Кроме этого  применалась тактика "огненного мешка", зеркально отражаюшие 

монголо-татарскую тактику. То есть обстрел танкого клина с трех сторон. 

которые организововывали за счет так называемых "заигрывающих" орудий, 

открыто ведя огонь и  привлекая танки врага на себя. Те, двигаясь к орудиям 

ведуших огонь, попадали под бортовой обстрел противотанковых батарей, 

находящихся в укрытии. От артеллеристов требовалось огромная выдержка и 

мужество, чтобы подпускать атакающие танки на дистанцию 200=300 м,  с 

которой пробивалась их броня.  Курская битва ознаменовала собой коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Битва у озере Балатон (6-15 марта 1945 г.), была выиграна также с 

помощью тактики "огненного мешка", где были уничтожены новейшие 

немецкие тяжелые танки «Королевские Тигры». 

Из дневника обершарфюрера Баркмана: "Иваны приготовили множество 

ловушек. Русские орудия стоят на виду, и как только мы сокрушаем их батареи, 

они открывают огонь сбоку. Мы побеждаем, но не представляем, откуда 

русские выскочат в следующий раз"[5]. 

Ни одно из сражений Второй мировой войны не имело таких последствий. 

Армия рейха лишилась снабжения топливом, и танковая элита нацисткой 

Германии прекратила свое существование. 

Таким образом,  обе противоборствующие стороны применяли военную 

тактику кочевников.  Автор считает, что во время Великой Отечественной 

войны 1941-45 годов монголо-татарская тактика очень помогла в трудное время 

Красной Армии в защите нашей Родины от гитлеровских захватчиков. Тем 

самым она внесла свою лепту в победу над страшным врагом, принесла 

освобождение не только народам СССР, но и другим народам Европы от 

фашизма и порабощения. 
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Білім беру адамзат тарихының қай кезеңінде болмасын заман ерекшелігіне 

байланысты зор мән берілетін сала болып табылады.  Мемлекет ахуалы білім 

саласының дамуына тікелей байланысты. Егер білім беру жүйесі өз қажетті 

деңгейінде дамымаса, елдің экономикалық – әлеуметтік жағдайының елеулі 

көрсеткішке жетуі қиындайды. Сондықтанда, әрбір мемлекет, әр ел өз дамуы 

барысында білім беру жүйесінің дұрыс құрылымда құрылуын, негізгі 

функцияларының дұрыс атқарылуын негізгі стратегиялық бағыт ретінде 

қарастырады. 

Білім беру жүйесінің мазмұны белгілі бір кезеңнің саяси ерекшелігіне 

байланысты құрылады. Мәселен, Қазақстан жерінде Қазан төңкерісінен кейін 

билікке келген большевиктер әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірмен 

қатар мәдениет пен білім беру саласында да реформалық өзгерістерді жүзеге 

асырды. Білім беру саласында үлкен қиыншылықтарға қарамастан кеңестік 

негіздегі білім жүйесін қалыптастыруды қолға алды. Бұл ретте алдымен 

сауатсыздықты жою, жалпыға бірдей бастауыш білім беру жүйесін 

қалыптастыру міндеті қойылды. Аталған міндетті жүзеге асыру мақсатында 

большевиктер жаппай сауатсыздықты жою мен халық ағарту саласында 

кешенді шараларды жүзеге асыруға кірісті. Бұл шаралар кезең-кезеңмен және 

үлкен қиыншылықтармен жүзеге асырылды. Атқарылған жұмыстар 

нәтижесінде  БОАК 1918 ж. 16 қазанда «Бірыңғай еңбек мектебі туралы» 

ережені, 1918 ж. 31 қазанда «Ұлттық азшылық мектептері туралы» қаулы, 1919 

ж. 26 желтоқсанда «РКФСР халықтары арасындағы сауатсыздықты жою 

туралы» декретті қолданысқа енгізілді. Ұлттық азшылық мектептері туралы 

қаулының Қазақстан үшін маңызы ерекше болды. Сондай-ақ, білім беру мен 

халық ағартудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру үшін 1917 ж. қарашадағы 

декрет бойынша бастапқыда РСФСР ОАК жанынан ағарту бойынша 

мемлекеттік комиссия құрылып, кейін ол Ағарту халық комиссариаты деген 

мәртебе алды. Осы көрсетілген комиссариат өз қызметі барысында көптеген 

реформалық өзгерістерге жол ашты. 

Аталған қаулылар, декреттер негізінде мектептер мен сауат ашу курстары 

ашылып, халық ағарту жұмысына сауатты адамдар тартыла бастады. Бұл 
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дегеніміз білім беру жүйесінің жаңа құрылымын қалыптастыруға деген 

алғашқы қадамдар еді.  Осындай шаралар республикамен қатар жергілікті 

жерлерде көрініс тапты. Соның ішінде, Ақтөбе өңірінде кеңестік билік білім 

беру ісін дамытуға айрықша көңіл бөле бастайды. Партия мен үкіметтің 

халыққа білім беру жөніндегі нұсқаулары зиялы қауымды мектеп ісін қайта 

құруға, саяси-ағарту жұмыстарын өрістетуге шақырды. 

1920 ж. 28 қыркүйекте Кирревкомның өлкеде  сауатсыздықты жою 

барысында атқарылатын іс-шаралар туралы бұйрығы қабылданды [1]. Бұйрық 

бойынша сауатсыздықты жоюға өлкеден барлық сауатты тұлғаларды 

мобилизациялау жұмыстары жүргізілді. Осыған байланысты арнайы комиссия 

құрылып, мобилизациялауға сәйкес адамдармен жұмыс жасады. 

Мобилизациялаудан кеңестік қызметкерлермен мектеп жұмысшылары 

босатылды.  

1922 ж. 15 қазанында «Сауатсыздықты жою жөніндегі» губерниялық 

төтенше комиссия ұйымдастырылып, губерниялық партия комитетінің 

жанында тұрақты жұмыс атқара бастайды. Бұл 1923 ж. бастап губерниядағы 

мектеп құрылысының басталып, қарқын алуына септігін тигізді. Көптеген елді 

мекендер мен қалалық  жерлерде «Сауатсыздықты жою» мектептері ашылып, 

өз қызметтеріне кірісті. Бұл арнайы ұйымдастырылған мектептің өзіндік 

функциялары болды. Сол функцияларды жүзеге асыру арқылы өңірдегі 

сауатсыз халықтың үлесін төмендетуге көп үлес қосты. Мысалы, Ташкент темір 

жолының Ақтөбе бөлімшесіндегі Ленин атындағы клубында ересектер 

арасында  «сауатсыздықты жою» ұйымы  осы уақытта жұмысын белсенді 

жүргізді. 1923 ж.  19 қарашасында осы мектеп курсын алғаш 

тәмәмдаушылардың рәсімі өтті. 

Губернияда 1923 ж. 1 қазанында «Сауатсыздықты жою жөніндегі» 46 

мектеп тұрақты жұмыс істеп, ол 920 оқушыны біліммен қамтамасыз етті. 1925 

ж. губернияда сауатсыздықты жоюдың 97 тұрағы қызмет көрсетіп, сауатсыз 

2389 адамды қамтыды және олардың ұлттық құрамына келсек, олар 1209 қазақ 

және 1180 орыс азаматынан құралды. Бұлардың ішінен оқуды бітіргендігі 

жөніндегі куәлікті 1583 адам алды.  

1927-1928 оқу жылында Ақтөбе губерниясындағы 328 бастауыш және орта 

мектепте оқушылардың саны 20170 адамға жетті. Білім беру процесінде 368 

мұғалім қызмет атқарды. Айта кетерлік нәрсе, ауылдық жерлерде орта мектеп 

болған жоқ. Екі орта мектеп болғанымен, олардың өзі губерния орталығы 

Ақтөбе қаласында ғана жұмыс жасады [2.39 б]. Бұл көрсеткіштерден 

сауатсыздықты жою мәселесі бойынша атқарылған жұмыстардың нәтижесін 

көруге болады. 

Сауатсыздық жою шарасы бұдан кейінгі жылдары да жалғасын тапты. 

Мәселен, 1935 ж. Ақтөбе облысына Халық Ағарту Комиссариаты тарапынан 45 

мың сауаты жоқ және 5 мың сауаты төмен адамдарды оқыту жоспары түсірілсе, 

ағымдағы жылдың 1  мамырына дейін ересектер мектебінде 40 575 адам оқып, 

оның ішінде сауаты жоқтар 29 361 адам және сауаты аздар 11 214 адам болған. 

Толық емес мәліметтерге қарағанда қазақтар 24 532, орыстар 11 699, ерлер 
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22 372, әйелдер 14 030, БКП(б) мүшелері 640, комсомолдар 664 адам болды. 

Әлеуметтік жағдайы бойынша қарастырсақ, жұмысшылар  8613, қызметкерлер 

415, колхоз өкілдері 22123, басқалар 925 адам болды [3.41 б]. Көрсетілген 

мәліметтерден сауатсыздықты жоюдің 30-жылдары да жалғасқандығын, әлі де 

болса адамдарды қамту деңгейінің төмендігін, сондай-ақ, сауатын ашу немесе 

оны жетілдіруде қыздардың үлесінің аздығын көруге болады. 

Сонымен бірге, сауатсыздықты жою мәселесімен  қатар білім алу 

процесіндегі қыздар үлесінің аздығы да қоғамда қаралған болатын. Кеңестік 

билік білім беру ісінде өскелең ұрпақты социалистік рухта тәрбиелеу міндетін 

қоя отырып, қыздарға жаппай білім беруді де қолға алды. Яғни, қоғамда 

қыздарды сауаттандыру процесі қарала бастады. 

1924 ж. 9 мамырда қазақ қыздарының арасында сауатсыздықты жою 

мақсатын көздейтін арнайы мектептер ашу жұмыстары жүргізілді. Мысалы, № 

4 татар мектебінде қырғыз (қазақ) және татар қыздарының арасында  

сауатсыздықты жоюға арналған арнайы мектеп ашылды, білім алу үшін 21 қыз 

тіркелген, оның ішінде егде жастағы әйел адамдарда кездесті [4]. Осы 

мектептерді ашу арқылы қоғам алдына қыз балаларды оқыту мақсаты 

міндеттелді. Барлық қыздар сауатсыздыққа қарсы білім алуға тартылды. 

1927-1928 оқу жылында Губерниялық халыққа білім беру бөлімінің алдына 

сауатсыздықты жою, қазақ қыздарының мектепке бару мәселесі қойылды. 1927-

1928 оқу жылында ауылдық мектептерде оқитын 6385 оқушының 13%-і ғана 

қыздар болса, Ақтөбе қаласы бойынша  барлық оқушылардың 45%-ын қыздар 

құрады. Қалада оқитын қазақтардың арасында қазақ қыздары 22%-ті құрайды. 

Жоғарыда айтылғандарды сараптағанда бізге қыздардың, әсіресе жергілікті 

халықтың қыз балаларының мектепте өте аз орын алатындығы көрінеді. 

Неліктен қыз балалардың үлес салмағы аз болғандығын қарастыратын болсақ: 

Қазақ қыздарының мектепке бармауының Инспекторлық зерттеу 

барысында екі себебі анықталған. Олар: 1) Мектептердің оқу базалық 

сапасының төмендігі. 2) Қоғамда патриархалдық қатынастың сарындары ның 

сақталып, қыздарға шектеулердің болуына байланысты ата-аналардың 

мектептегі мұғалімдерге сенімсіздігін туындауы. Сонымен қатар, ауылдағы 

үйлердің бытыраңқы орналасуы, қыста қыздардың жылы қыс киімінің болмауы 

қыздардың мектепке бармауына біршама әсер етеді. Инспекторлық қадағалау 

барысында кедей шаруалардың қыздарының сабаққа белсенді қатысатыны 

анықталған. Осы жылдары қыздардың саяси және мәдени белсенділігін көтеру 

жолында сауатсыздықты жою-ең басты міндет болып саналды. 1927-1928 оқу 

жылында губерния бойынша 453 қыз, оның ішінде Ақтөбе уезі бойынша – 177, 

Темірде – 145, Ақтөбе қаласында – 131 қыз оқыды. Жарты жылдың ішінде 

оқуды 113 қыз бітірген [5. 11-16 бб]. Мәліметтер қоғам алдына қойылған 

қыздарды білімге тарту мәселесінің аз да болса жүзеге асырылғандығын 

көрсетеді. 

1917 ж. 7 қарашасында Ақтөбе уездік Халыққа білім беру бөлімі жанынан 

халыққа білім беру қазақ бөлімшесі ашылды. Қазақ бөлімшесінің ашылуы 

мектеп ісі турасында нақты көрсеткіштерді беруге ықпал жасады. 1919 ж. 
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Ақтөбе уезінің қазақ болыстарында 42 мұғалімі бар 41 мектеп қызмет атқарады. 

1920 ж. 11 ақпанында Ақтөбеде Д.А.Фурмановтың төрағалық етуімен 

жергілікті партия, кеңес және кәсіподақ ұйымдарының Түркістан майданы 

саяси бөлімі өкілдерімен бірлескен мәжілісі өтті. Мәжіліс қазақтарды 

серіктестік және кәсіподақтық қозғалысқа тарта отырып, орыс және қазақ 

халықтары арасында саяси жұмысты күшейтуге, партия мектептері мен сауат 

ашу мектептерін ашуға шешім қабылдады. 

1919  ж. қараша айында Ақтөбеде мұғалімдердің алғашқы съезі жаңа 

мектептің негізгі мүддесін анықтап, оны дамыту жолдарын белгіледі. Қазақтың 

мемлекеттік мүддесіне сай қайта құру және ауылдық жерлерде жаңа мектептер 

ашу міндеттелді. 1920 ж. облыста  - 254 мектеп, 380 мұғалім, 11 076 оқушы 

болса, жетім балалар үшін 27 балалар үйі ашылып, онда 3000 панасыз балалар 

тәрбиеленеді [6. 131-132 бб].  

1920 ж. шілде айындағы Кеңестердің 3 губерниялық съезінде губерния 

бойынша 118 мектеп, жергілікті жерлер есебінен 64 мектеп ашу және оларға 

керекті 280 оқытушыны мемлекет қамтамасыз ететіні туралы қаулы қабылдады. 

Осы кезден бастап жаңа мектеп құру бағытында қызу жұмыстар жүргізіле 

бастайды. 1921 ж. сәуір айынан бастап жұмыстан шығарылған оқытушылар 

губернияның түкпір-түкпірінен  іздестіріліп, мектептер оқытушыларға 

толтырылды. 1922-1923  оқу жылында губернияда барлығы 183 мектеп жұмыс 

жасап, оның ішінде орыс мектептерінің саны - 84, ал қазақ мектептерінің саны - 

99 құрады. Орыс мектебінде барлығы 250 адам білім алса, қазақ мектептерінде 

7495 оқушы білім алды [5. 205-206 бб].  

1926 ж. бастап Губерниялық атқару комитеті орталықтан жырақ 

орналасқан аудандардан ұлттық – мәдени пунктер құрылысын салуға үлкен мән 

бере бастайды. Бұл жұмыстардың нәтижесінде 1927 ж. күзінде Ақтөбе 

қаласынан 280 шақырым қашықтықта орналасқан Қарабұтақ ауданының Көрпе 

қыстағында және Темір қаласынан 95 шақырым қашықтықтағы Алтықарасу 

аудандарында екі ұлттық-мәдени пунктер ашылды. Бұл пунктің құрамында 

болыстық атқару комитетінің ғимараты, дәрігерлік және мал емдеу орындары, 

мектеп болды.  Сөйтіп, осы жылдары ең алғаш рет даланың алыс түкпірінде 

социалистік мәдени орын жұмыс істей бастады. Алда әлі де Қарабұтақ 

ауылынан интернат құрылысын салу жоспарланды [7. 22-23 бб]. 

Қоғамда білім беру процесін дамытуға кері әсерін тигізген жағдайлар 

кездесті. Губерниядағы халыққа білім беру ісі қиыншылықтармен жүзеге 

асырылды. Мұрағат құжаттарында сауатсыздық жою науқанының материалдық 

қамтамасыз етілуіндегі, мектептерді ұйымдастырудағы қиыншылықтар 

жөніндегі мәліметтер кездеседі.  Губерниядағы халыққа білім беру ісіне кеңес 

өкіметінің алғашқы жылдарында орын алған ашаршылық кері әсерін тигізген 

секілді. Зерттеушілер губерниядағы қуышылық пен аштықтың салдарынан 

біраз мектептер еріксіз жабылып, 1920-1921 ж. Ақтөбе губерниясында 900 

мектеп болса, 1922 ж. қыркүйегінде бұлардан небәрі 130 мектеп қалғандығын 

көрсетеді [2. 38 б]. 
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Халыққа білім беру ісін қаржыландыру мәселесінің үлкен бөлігі жергілікті 

орындарда, ал қалған бөлігі, яғни 17 мектеп мемлекеттік бюджет есебінде 

қалды. 1920 ж. 1 сәуірінде  материалдық базаның болмауы және жергілікті 

бюджеттің  әлі құрылмағандығына орай жергілікті жерлердегі мұғалімдердің 

барлығы жұмыстан шығарылды. 

Білім беру саласын қаржы жағынан қамтамасыз ету мәселесіне қосымша 

1924-1928 ж. мемлекеттен білім беруге бөлінген қаржыға көз жүгіртсек, 

мынадай мәліметтерді байқаймыз (төменде): 

 

Жылдар Бөлінген қаражат Адам басына 

бөлгенде 

(1 адамға) 

1924-1925 268774 69 тиын 

1925-1926 499333 1 рубль 28 тиын 

1926-1927 690985 1 рубль 77 тиын 

1927-1928 769000 1 рубль 97 тиын 

 

Бұның өзінен жыл сайын халыққа білім беру саласына бөлінетін ақшаның 

жыл сайын аз да болса өсіп отырғандығын көруге болады. Бұл ретте жыл сайын 

қамтылатын адамдар санына байланысты қаржы көбейіп отырғанымен, адам 

басына шаққандағы қаражаттың мардымсыз екендігін байқауға болады. 

Сонымен қатар, 1934-1935 оқу жылында оқулықтармен қамтамасыз 

етілудің қанағаттанарлық деңгейі, көктемгі дала жұмыстарына байланысты 

тарап кеткен адамдардың оқуды жалғастыруы үшін оқулықтарды өздерімен 

бірге алып кетуі салдарынан, олардың бір бөлігінің тозуы секілді жағдайларды 

атап көрсетеді [3. 42 б]. 

Сонымен, өңірдегі кеңестік биліктің ширек ғасыр ішіндегі білім беру 

жүйесі сапалық және сандық тұрғыда қалыптасқандығын айта аламыз. Яғни, 

төңкеріске дейінгі кезеңнен бірнеше есе асып түсті. Халыққа білім берудің 

жаңа жүйесі қалыптасып, жалпыға бірдей міндетті бастауыш біліммен 

қамтамасыз ету міндеті қойылып, ол кейінгі жылдары жалпыға міндетті 

орталау және орта білім беруге ұласты. Сондай-ақ, ересек адамдар арасында 

сауатсыздықты жою мен қыздар арасында білім алу мәселесін көтерді. Алайда 

кеңестік билікті өскелең ұрпақты коммунистік рухта тәрбиелеп, оқу-тәрбие 

ісінде партиялық-таптық қағида басты ұстаным болып қалыптасты.  

Аталған кезеңде Ақтөбе губерниясындағы сауатсыздықты жою мен 

халыққа білім беру ісінде қаржылай, материалдық базаның жетіспеушілігі, 

губерниядағы қушылық пен ашаршылық салдарынан мектептердің еріксіз 

жабылып, бірнеше есеге азаюы секілді   қиыншылықтарға қарасмастан бірқатар 

шаралардың атқарылғандығын айтуға болады.  
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ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДА ЖӘРМЕҢКЕЛЕРДІҢ ӨРІС АЛУЫ 

 

Куртеков Е. Е. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе  өңірлік университеті 

 

Қазақстанда  сауда  қатынасының, әсіресе  жәрмеңке  саудасының  дамуы  

революцияға дейінгі қазақ ауылының әлеуметтік–экономикалық  тарихында 

маңызды орын алатын мәселелердің бірі. Бұл мәселені   қазіргі таңда зерттеудің 

тарихи маңызы болып отыр, өйткені өзінің  егемендігін алғанына аса көп уақыт 

болмаған Республикамыздың  экономикасы нарықтық қатынас жүйесі  

бойынша дамып келе жатқан кезеңде халқымыздың өткен тарихынан сауданың  

даму жолын біліп, тәжірибесін пайдалана білгеннің ешқашан да  артықтығы  

болмас  еді. 

Жоғарғыда айтқанымыздай, ХІХ ғасырдың 60–шы жылдарының ортасында 

қазақ халқының Ресей құрамына қосылу процесі аяқталады. Бұл процестің 

аяқталуы қазақ даласында патша үкіметінің тек саяси билігін ғана үстем етіп 

қана қойған жоқ, сондай–ақ, қазақ көшпелі қоғамының шаруашылығын 

капиталистік жолымен дамып бара жатқан Ресей экономикасымен тығыз 

байланыстыра түсті. Біздің өлкеміздің патшалық Ресеймен шаруашылық 

өміріне тартылуы қазақ даласындағы тауар–ақша қатынасының дамуын 

күшейткен орыстық тауарлы-өнеркәсіп капиталының өрісін кеңейте түсті. 

Сөйтіп, қолөнердің, сакуданың, жалпы алғанда ауыл шаруашылығының 

дамуына өте үлкен жағдайлар жасалынды.Ресей империясының отары болып 

отырған Қазақстанның ауыл шаруашылығы бірте–бірте ақырындап 

капиталистік сипат ала бастады. Қазақ ауылдары мен орыс поселкілерінің, 

қалалардың арасындағы экономикалық байланыс күшейе түсті. 

Қала мен селоның арасындағы экономикалық байланыс сауда арқылы, 

әсіресе, жәрмеңке саудасы арқылы орнады. Қазақ даласындағы жәрмеңке 

саудасының ролі туралы Дала генерал–губернаторы 1883 жылғы патшаға 

берген есебінде былай деп жазды: «Жалпы алғанда, географиялық орналасуы 

жағынан біздің Орта Азиямен сауда жолында жатқан мемлететтің құрамына 

кіретін Дала генерел–губернаторлығы өте кең өлкені алып жатыр. Даланың 

көшпенді тұрғынары сауда керуендерін жүк тасымалдайтын көліктермен 

қамтамасыз етіп сауданың өрістеуіне жағдай жасайды, өздеріні қойларын, 

жылқыларын, ірі қараларын сату арқылы мемлекеттің азық–түлік қорын 
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молайтуда, ал мал шаруашылығының өмірінде Европалық Ресейдің шығыс 

губернияларына, Сібірдің жақын маңдағы аймақтарынан зауыт өнеркәсібінің 

товарларын алады. Бір жарым миллиондай көшпелі тұрғындар Ресейдің ауыл 

шаруашылығы, қол өнер және мануфактуралық өнеркәсіптік өнімдерін 

өткізетін орасан зор тұтыну рыногы болып табылады».  

Алғашқы жәрмеңке саудасы Қазақстанда ХІХ ғасырдың 30–шы 

жылдарында-ақ жұмыс істей бастады. 1832 жылы Бөкей ордасында бірінші 

жәрмеңке ұйымдастырылды [Әсіп, 1994:84]. Бірақ, сауданың бұл түрінің дамуы 

ХІХ ғасырдың 80-90-шы жылдарында анық байқалды. Ресейде капиталистік 

қатынастардың дамуы қазақ көшпелі ауылының патриархалдық–феодалдық 

жүйесіне өзгеріс енгізіп қазақ даласында товар–ақша қатынасының дамуына 

жағдай жаау арқылы орыс капитализмінің «кеңейе» дамуы үшін үлкен роль 

атқарады.    

Жәрмеңке  саудасы  таза  мал  шаруашылығындағы  дамыған  қазақ  

даласы  үшін басты маңызы бар саданың түрі  болды. Өйткені көшпелі қазақ  

ауылының тұрғындары үшін өте ыңғайлы болды. Олар мал мен мал  

шаруашылығының өмірден өздеріне аса қажетті галантериялық, 

мануфактуралық, бакалейлік, темір және басқа  бұймдрға айыр бастап ала алды. 

Алысқа  бармай, жақын  маңда ашылған  жәрмеңкелерден  бар қажетті  

бұйымдарын  табуға  тырысты.  

Жәрмеңке саудасының далалық облыстарда жақсы дамыған жерлері  

Ақмола олбысы мен Семей облысы болды. Олар – Семей облысының  

Қарқаралы уезінде жазда жұмыс істеген Қоянды-Ботов жәрмеңкесі, 

Атбасардағы Петровская, Ақмоладағы Константиновская, Петропавлдан  120 

шақырым қашықтық жерде орналасқан Тайыншакөл  және  басқа  жәрмеңкелер. 

Біз зерттеп отырған кезеңде қазақ даласында әр облыста 30-дан 100-ге 

дейін ірілі-ұсақты жәрмеңкелер мен сауда жасайтын орындар жұмыс істеген. 

Жәрмеңкелердің кейбіреуі товар айналымы жағынан облысқа немесе бүкіл 

қазақ даласына белгілі болса, кейбіреулері жергілікті жерде ғана танымал 

болған. Қазақстанда сауда қатынасы үш түрлі жолмен жүргізілді: 1) тұрақты  

сауда-қалалар мен  үлкен-үлкен елді мекендер мен солардағы дүкен, лавка, 

сауда  үйлерінде жүргізілді; 2) қазақ ауылдарын  аралап  жүріп жасалатын  

айырбас  сауда. Сауданың  бұл  түрімен  көбінесе  өсімқорлар  айналысты; 3) 

маусымдық  сауда-жәрмеңкелерде жүретін сауданың түрі. Қазақтар үшін де, 

сырттан  келген  саудагерлер  үшін  де  жәрмеңкелердің  маңызы  ерекше  

болды. Өйткені, қазақ  даласында өңдеу өнеркәсібінің  нашар дамуына  

байланысты  қазақтар  өздеріне қажетті  фабрика, зауыт өнеркәсібінің  

өнімдерін   айрбас  сауда  арқылы таба алса, бұлар мен сауда қатынасына 

түскен орыс, украин саудагерлері   көшпелілерге өз заттарын өткізу арқылы 

кәсіпорындарына қажетті  шикізаттарын  тауып  отырды.  

Жәрмеңкелер саудаға түсетін заттардың сипатына  қарай  көктемде, жазда, 

қыста, күзде өткізіліп тұрды. Тауар айналымының қуаттылығы жағынан  жазғы  

жәрмеңкелер бірінші  орында  тұрды.  
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Қазақстандағы ең ірі жазғы жәрмеңкелердің бірі - Ақмола қаласында 

өткізілетін Костантиновская жәрмеңкесі болды. Бұл  жәрмеңкені өту мерзімі 

21–мамырдан 10-маусымға дейінгі жаздың алғашқы күндері еді. Бұл кез 

қазақтар жайлауға көше бастайтын уақыт. Жәрмеңке өткізудің мерзімі де 

осындай шаққа әдейі  сәйкес  келтірілген. 

Жәрмеңке өткізілетін Ақмола қаласы облыстағы халықтың ең саны көп 

елді мекені болды. Бұл жер тоғыз жолдың торабы, қаптаған сауда керуендерінің 

түйісер жері болды. Осы жерде бүкіл даланы солтүстік–батыстан оңтүстік–

батысқа қарай қиып өтетін, Қызылжар–Ақмола  арасын жалғайтын почта жолы 

аяқталатын еді де, осы жерден Ақмола–Түркістан керуен жолы басталып, 

Бетбақдала арқылы Оңтүстікпен жалғасатын. Өзінің тұрған жеріне байланысты 

Ақмола орыс пен азиялық елдер арасындағы сауданың маңызды пункті болды. 

Жәрмеңке Ақмола обысының терең түпкірлерінен сондай-ақ Қарқаралы уезінің 

және көршілес жатқан Жетісу обылысының қазақтарының малы мен мал 

шаруашылығы шикізаттарын және әр түрлі дала өнімдерін алып келді, ал 

Түркістан өлкесінен (Ташкент, Бұхара) азиялық бұйымдар тасыған керуендер 

келіп жатса, солтүстік–батыс жақтағы Петропавлдан, Қоғаннан, Троицкіден, 

Челябинскіден, Орынбордан, Омбыдан және Самарадан көпестер келіп өздері 

әкелген европалық бұйымдарын мал мен мал шаруашылығы өнімдеріне 

айырбастап алып отырды.  

Константиновская жәрмеңкесі далалық қазақтар үшін, әсіресе алыс  

болыстарда тұратын малшылар үшін пайдалы да маңызды болды. Өйткені мал 

мен мал өнімдерін өткізетін жәрмеңке Ақмола уезі бойынша осы ғана болды. 

Қазақтар жәрмеңке өтетін уақытты жаздың алғашқы айлары етіп таңдау себебі 

мынада еді. Ақмола қаласынан қазақ болыстарының орналасқан жерлері өте 

алыста болды, қазақ ауылдары мен қала арасындағы сауда байланысының ең 

қолайлы мерзімі жердің жаңа шыққан көгін пайдаланып жәрмеңкеге мал 

айдауға болатын, мал шаруашылығының өнімдерін бұзылмай тұрғанында 

жеткізуге әбден мүмкін осы жәрмеңке өткізілетін уақыт еді. 

ХІХ ғасырдың соңына қарай Константиновская жәрмеңкесінің өркендей 

түсуі товар–ақша қатынасының дамығандығынан, саудадағы ақшаның ролінің 

өсе түскендігінен болады деп тұжырым жасауға болады. Тұтынушылардың 

қажетін өтеу үшін Ақмола қаласында осы кезде (1895 ж.)  221 лавкасы жұмыс 

істеген екі ірі сауда үйі болған [Сулейменов, 1963:165]. 

Қалалар мен қазақ ауылдарының арасындағы сауда байланысының дамуын 

дәлелдейтін мұндай мәліметтер мұрағат қорларымен революцияға дейінгі 

тарихи әдебиеттерде өте көп кездеседі. 

Тағы бір ірі жазғы жәрмеңкелердің бірі Атбасардағы Петров жәрмеңкесі. 

Бұл да, Константиновская жәрмеңкесі сияқты, малшы қазақтар  үшін  де,  қала  

саудагерлері  үшін де маңызы  бар масымдық сауда орыны болды. Петров 

жәрмеңкесі Атбасар уезіндегі ХV–ХVІ ғасырлардан белгілі, Жетісудан Сарысу 

өзенін бойлай Сібір шекараларына дейін өтетін байырғы керуен жолының 

бойында орналасып, қазақ  даласының  түкпірде  жатқан  болыстарын  Ресейдің 

өнеркәсіпті аудандарымен байланысқ түсіріп отырды. Жаз айларының 10 
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маусымынан 5 шілдесіне дейін жұмыс істеген жәрмеңкенің товар айналымы 

жыл өткен сайын ұлғая түсті. Сауда  айналымының  өсе  түскенін  төмендегі 

көрсеткіштерден анық көруге болды. Егер 1880 жылы  Петров жәрмекесінде 

сатылған мал мен мал өнімдерінің  бағасы 84,5 мың рубль болса, ол 1892 жылы 

580 мыңға жеткен, немесе 7 есеге өскен. Мал мен мал бұйымдарының 

жәрмеңкедегі сауда айналымы  1895 жылы сырттан келгеннің (по привозу) 

бағасы 1млн. 066 мыңға, сыртқа  кеткені (по сбыту) 781 025 рубльға жетті 

[Сулейменов, 1963:167]. 

Ақмола облысындағы үшінші ірі жазғы жәрмеңке Қызылжар  қаласынан 

120 шақырым жерде орналасқан Тайыншакөл жәрмеңкесі болды.Тайыншакөл 

жәрмеңкесі дамуында Қызылжар  қаласының  маңызы  орасан  зор болды. Қала 

қрылған  кзінен-ақ Ташкент  және Бұхара  өңірімен  айырбас сауда  арқылы  

танымал болған  елді  мекен  болатын. Ишим (Есіл) казак шебі құрылып, оған 

казак отрядтары әскери бекінестер салып орнығып алғаннан кейін, қазақ даласы 

патша империясының билігін түпкілікті мойындап, басын иген соң, орыстар 

мен қазақ ауылдары арасында бейбіт сауда қатынасы орнады.  

Осындай кезде Петропавл қаласы қазақ ауылынан мал және мал 

өнімдеріне айырбас үшін әкелінетін сырттан келетін бұйымдардың сақталатын 

қоймасы сияқты болды. 1895 жылы Петровавл қаласының ғана товар айналымы 

10 млн. рубльдан асты. Бұл көрсеткіштен қала мен жәрмеңкенің арасындағы 

тығыз сауда байланысын көруге болады. Қаланың және оның уезінің саудасы 

негізінен мал мен мал өнімдері саудасы болды. Ресейден келген 

скотопромыщленниктер (малды сатып алып–қайта сатумен айналысушылар) 

Тайыншыкөл жәрмеңкесі мен қаланың өзінде мал және мал өнімдерін топ–

тобымен, толайым сатып алумен шұғылданды.«Реформадан кейінгі кезеңдерде 

сауданың қарқындылықпен өрістеуіне Петербургтен, Москвадан, Қазаннан, 

Уфадан және Ресейдің басқа да ірі қалаларынан келген көпестер көп жағдайлар 

жасады. Олар қазақ даласында өнеркәсіптік бұйымдарға толы дүкендер ашты, 

агенттері қазақ ауылдарын аралап, өнеркәсіп  үшін  қажетті  ауыл шаруашылық  

өнімдерін  сатып  алып, оларды Нижний Новгородтың, Есілдің, Ірбіттің 

жәрмеңкелеріне қайтадан қымбат  бағаға сатты. Петропавл көпестерінің  сауда  

қызметінің  маңызы артып, товар  айналымы  өрістей  түсті» [Доскеева, 

2007:26]. 

Ақмола мен Қызылжар арасын, Қарқаралы мен Қоянды жәрмеңкесінің 

арасын байланыстыратын керуен жолдарының бойында, ашық далада, 

Сандықкөл, Қоскөл, Тайыншыкөл деп аталатын  суы  таза, мөлдір көлдердің 

маңайында орналасқан Тайыншыкөл  жәрмеңкесінде негізінен мал және мал 

шаруашылығы өнімдері  саудаланды. 

Бұл жәрмеңкенің сауда жасау арқылы байланысқа түсетін  аудандары  өте  

көп, аумағы  кең  болды. Оған  мынадай  мұрағат деректері  куә болады: 

Ақмола  облыстық  басқармасының «Ведомости  об экспорте  скота и сырых  

животных  продуктов с Омской, Петропавловской и Исиль–Кульской  

железнодорожных станций» деп аталатын құжатта Тайыншыкөл жәрмеңкесінен 

сатып алынған бұйымдардың Есіл–көл станциясынан Сібір темір жолы арқылы  
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Ресейдің көптеген қалаларына жөнелтілгені туралы айтылады. Мысалы, 1900 

жылы тек қаңтар–наурыз айларында мал жіне мал өнімдері Есіл–Көлден Тулаға 

екі рет, Санкт–Петербургке үш рет жөнелтілсе, Омбы  темір жол станциясынан 

Санкт–Петербургке үш, Москваға алты, Ревельге екі, Қазанға бір және Либава 

қласына бір рет жөнелтіледі. Ал  осы  мезімде Петропавл темір жол 

станциясынан қазақ даласының өнімдері Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, 

Саратов, Қазан, Краснокутск, Қорған, Рига, Челябинск, Пермь, Самара, Вятка, 

Томск, Либава және басқа да ірі  қалаларға  жіберілді. Осылардың  ішінде 

Москваға, С.-Петербургке, Қазанға, Либаваға және Ревельге айнына  бірнеше 

рет жөнелтілген [Нұрпейсов, 2001:60]. 

Товарлар тек Ақмола Облысындағы үш ірі жәрмеңкеден сатып  алынған 

жоқ. Облыста ірілі–ұсақты күзгі және қысқы уақытта өткізілетін жәрмеңкелер 

де жұмыс істеді. Атбасар уезінде атақты Петров жәрмеңкесінен басқа 

Мариийнск қысқы (20-27 ақпан), Покровск  көкткмгі (17-22 наурыз) 

жәрмеңкелері жұмыс істеді. Мұндай  жәрмеңкелерге жақын  маңдағы қазақ 

ауылының қазақтары өздерінің негізгі табыс көзі болып отырған малдарын 

айдап апарып, алыпсатарлардың, бакалейщиктердің өнеркәсіп товарларына  

айырбастап, күнделікті тұрмыс қажетіне жарамды заттарын  сатып  алып  

отырды. 

Қала маңындағы осындай ірі және ұсақ жәрмеңкелер арасындағы  

байланыс сауданың қыдырмалы түрі арқылы жүзеге  асырылды. Қыдырма 

сауда сауданың қазақ даласындағы ең көп тараған  сауданың  түрі болды. 

Петоропавл уезіндегі ұсақ жәрмеңкелердің көпшілігі көктемде жұмыс 

істеді. Новорыбинск станциясындағы Никольская, Явленск селосындағы 

Сорокасвятская, Петровск селосындағы Алексеевская жәрмеңкелерінде сауда  

айналымына  түскен  бұйымдардың  көпшілігі Тобыл губерниясының  Ишим, 

Қорған  уездеріне  жіберіліп  тұрды. 

Жергілікті ауылдық, селолық қана маңызы бар ұсақ жәрмеңкелердің 

ішіндегі ең қуаттысы Көкшетау уезіндегі Арық–балық көктемгі  жәрмеңкесі  

болды. Ол наурыздың 8–інен 13-іне дейін жұмыс істеді [Нұрпейсов, 2001:58].     

Алайда, уездегі барлық  ұсақ  жәрмеңкелердің  товар айналымы  өте аз 

болады. Бәрін қосқанның өзінде Тайыншыкөл жәрмеңкесінің сауда  

айналымына жетпеді. Петропавл уезінің мал дәрігерінің есебі бойынша 

1905жылы Тайыншыкөлде Ақмола, Торғай, Семей, Жетісу облыстарының 

көпестері, Тобыл, Пермь губернияларының және Ресейдің басқа да орталық 

губернияларының  көпестері сауда жүргізген. Жәрмеңкенің  сауда  айналамы 

осы жылы 2 млн. 441 220 рубльға жетті. 

Қазақ даласындағы ең ірі жәрмеңке Семей облысының Қарқаралы  

уезіндегі Қоянды жәрмеңкесі болды. Мұрағат қорларында жинақталған  

құжаттардың қорына сүйеніп атар болсақ, бұл жәрмеңке өзінің сауда  қызметін 

1848 жылы Қарқаралыдан 50 верст қашықта жатқан Қоянды  деп аталатын 

табиғаты сұлу, тоғайы қалың сайда, жаз айының  алғашқы  күндерінде (мамыр 

айында) бастады. Қоянды жәрмеңкесінің ашылуы 1824 жылы Қарқаралы 

сыртқы дуанының құрылуына орай 1827 жылы орыс казактар Қарқаралы мен 
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Баянауылға келіп қоныстанғаннан  кейін Петропавл  саудасының  ролі күшейіп, 

осында жиналған Тобыл, Томск, Кіші Ресейлік, Қазан, Бұхара және Ташкенттік 

саудагер–көпестер Ұлы Жүздің қазақтарымен, Құлжамен және Шәуешекпен 

тікелей байланысқа түсу үшін Жетісуға қарай сауда орнын жылжытуды 

ойластырды.  

Өздерінің темірден, ағаштан істелінген заттары мен мануфактуралық 

бұйымдарын мал мен мал шаруашылығының  шикізаттарына айырбастаған 

кезде саудаға  түскен  малдар  мен  оның  өнімдері айдалып шыққан жерден  

бастап сатылатын жерге дейінгі ара қашықтықтың алыс–жақындылығында, 

жолдағы шыққан шығынның мөлшеріне қарай бағаланатын. Сондықтан 

Қазақстанның шығыс жағынан айдалып келген  мал мен мал өнімдерінің  

бағасы  көпестерге қымбат көрінді. 

1848 жылғы көкткемде Ялуторов көпесі Варнава Иванович Ботов 

Құлжадан шығып, Қапал, Аякөз, Бақанас өзендерінен өтіп, Талды–Қоянды сайы 

арқылы Петропавлға қарай айдалған табынның алдынан шығып, Қарқаралы  

казак станциясынан 50 верст қашық Қоянды сайында айырбас саудасын 

ұйымдастырып, Петропавлға қарағанда өте арзан бағаға мал алуды бастайды. 

Бұл қазақ  саудагерлеріне  қолайлы  болды. 

Ботовтың операциясы басқа да көпестерді қызықтырып, 1849 жылдан 

бастап Қояндыда мамыр айының бірінші жартысында шетелдік Азияның, 

орыстың, қазақ және басқа да жерлердің көпестерінің сауда жиыны  болып  

тұрды.  

Қояндыға жақын маңдағы қазақ даласында тау–кен өнеркәсіптерінің  

дамуы, сонымен қатар қазақ даласындағы сауданың дамуына мемлекет  

тарапынан қолдау жасалуы, 1851жылы Қытаймен байланысқа түсірген Құлжа 

(тракт) жолының ашылуы, Батыс–Сібір кедендері арқылы астық  өнімдерінің  

ешбір  салықсыз  қазақ  даласына өткізілуіне  рұқсат  берілуі, Қытай  шекарасы 

мен монғол ұлыстарында  сауда  жасауға  ешқандай  салық  төленбей, еркін 

жүргізілуі (1852, 1857, 1862 жылдарда), 1867 жылғы  барлық  Азиялық 

шекарада сатылатын заттардан алынатын салықтың жойылуы, Қазақстанда 

1855 жылы және 1862 жылдардағы болған ауыр жұттарға қарамастан, Қоқан 

хандығына қарайтын қазақтар тарапынан жиі болып тұрған тонау  мен  мал 

айдап кету жағдайларына қарамастан, Қоянды жәрмеңкесінің  сауда айналымы  

уақыт өткен сайын  өсе  түсті. 1869 жылы жәрмеңкенің  ақша  айналымы  

жарты  миллионға  жетті [Әсіп, 1994:204]. 

1869 жылы  жергілікті  әкімшілік  орындары  Қоянды  сауда  орнын  ресми  

түрде жәрмеңке етіп жариялау туралы іс қозғады. Қарқаралы уезінің іс  

басқарушысы артиллерияның штабс–капитаны Тихонов пен Семей  облысының 

әскери–губернаторы генерал–майор Полторацкийдің бұл ұсыныстары Батыс–

Сібір генерал–губернаторының Бас басқармасының Кеңесінде қолдау тапты. 

1871жылы жәрмеңке үшін  қазақтар  пайдаланып тұрған жерден 55 шаршы 

верст жер бөліну керек екендігі  туралы  шешім  қабылданды [Нұрпейсов, 

2001:68]. 
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Ресми түрде жәрмеңке болып жарияланған соң, оның сауда айналымы  

жыл сайын өркендей түседі. Әсіресе, ХІХ ғасырдың соңына қарай Қоянды  

жәрмеңкесінің ролі күшейе түсті. Егер 1899 жылы бұл жерде еуропалық  және  

азиялық тауарлар 858 154 рубль болып, мал мен мал өнімдері 1 млн. 731 708 

рубльға жетсе, 1907 жылы алғашқылардың  бағасы 1 млн. 2780935 рубльға, ал 

мал мен мал шаруашылығының  шикізаттары 2 млн. 722 504 рубльға  жетті. 

Сауда айналымы үлкен жәрмеңкелер Қазақстанның басқа облыстарында да 

болды. Торғай, Орал, Сырдария, Жетісу облыстарында жұмыс істеген  

жәрмеңкелер де қазақ ауылының патиархалдық–феодалдық тұрмысын  

өзгертуге көп үлес  қосты.  

ХХ ғасырдың басында Торғай, Орал облыстарындағы  жәрмеңке  саудасы 

жандана түсті. Мысалы, 1907 жылы Торғай  облысының  Қостанай қаласында 

жәрмеңке төрт рет, қалған қалаларда екі рет өткізілді [46].Осы жылғы  

облыстағы  жәрмеңкелерде  сауда  айналымы  төмендегідей  болды: Қостанай  

уезі  бойынша 3 млн. 102 195 рубльға, оның  ішінде  мал  мен  малдың шикі 

өнімдері 1 млн. 857 028 рубльға сатылды; Ырғыз  уезі  бойынша – 534 213 

рубль, Қарабұтақ бойынша – 205 516 рубль, Торғай уезі бойынша – 640 349 

рубль, Ақтөбе уезі бойынша – 471 026 рубль болды. Барлығы облыс бойынша 4 

млн. 953 299 рубльға жәрмеңке саудасы  жүргізілді. 

Торғай облысындағы ең ірі жәрмеңке – Ақтөбе қаласында өткізілетін 

көктемгі жәрмеңке болды. Бұған Петербургтен, Москвадан, Самарадан, 

Орынбордан, Перовскіден (бұрынғы–Ақмешіт, кейінгі–Қызылорда), Қазалыдан, 

Бұхарадан, Хиуадан, және т.б.жерлерден көпестер келіп, Нижгородтың, Ірбіттің 

және басқа да ірі жәрмеңкелердің товарлары  әкелініп  тұрды [Нұрпейсов, 

2001:68]. 

Орал  облысында, егер 1883 жылы  небәрі 12 жәрмеңке жұмыс  істесе, 1913 

жылы сауда айналымы 45 млн. 189 799 рубль болған 20-дан астам  

жәрмеңкелер жұмыс істеді. 

Орал облысының қазақтар тұратын бөлігінде екі ірі - Орал және Темір 

уезіндегі жәрмеңкелер жұмыс істеді. Орал жәрмеңкесі жылына  екі рет, жазда – 

20 мамырдан 20 маусымға дейін, күзде – 15 қыркүйектен 15 қазанға дейін, 

Темір жәрмеңкесі де екі рет, жазда – 20 мамырдан 20 маусым аралығында және 

күзде – 20 қыркүйек пен 10 қазан  аралығында  жұмыс істеді. 1912 жылы осы 

екі  жәрмеңкенің сауда  айналымы  3млн. 872 760 сомға жетті. 

Ал Орал облысындағы әскери казачествоның территориясында да он 

шақты жәрмеңке жұмыс істеді. Солардың ішіндегі ең үлкені Калмыково 

селосындағы жәрмеңке еді. Оның 1910 жылғы сауда айналымы 1 млн. 128 745 

рубль болды [Нұрпейсов, 2001:69]. 

Сөйтіп, қазақ  дласындағы жәрмеңке саудасы ХІХ ғасырдың соңы  мен ХХ 

ғасырдың басында одан әрі дами түсті. Сауданың бұл түрі кең түрде  дамуының 

нәтижесінде қазақ  даласына товар–ақша қатынасының таралу процесі, қазақ 

ауылына капиталистік қатынастардың енуі  жылдамдады. Мұның  өзі  көшпелі  

қазақ қоғамының таптық жіктелісін  тереңдете түсті. Сауданың дамуы арқылы 

және қазақ даласында жүргізілген басқа да шаралардың нәтижесінде қазақ  



247 

 

ауылындағы мал шаруашылығындағы бар байлық жекелеген адамдардың 

қолында шоғырланып, көпшіліктің  кедейлене  түсуіне тура  келеді. 

Қазақстан жәрмеңкелерінде негізінен Ресей мен Орта Азияның мал  

сатумен кәсіптенетін ірі байлары өз үстемдіктерін жүргізді. Олар қазақ  

даласында өз агенттерін-алыпсатарларды және басқа да өсімқорларды ұстады. 

Солардың көмегімен айырбас–қыдырма сауда арқылы қазақ  даласын сүліктей 

сорды. Өсімқор элементтер арқылы олар өздерінің бұйымдарын  сатып, өте көп 

мөлшерде мал және мал өнімдерін арзан бағаға сатып алып, оларды басқа 

жақтың жәрмеңкелерінде аса қымбат бағаға қайта сатып, байлыққа белшесінен 

батып қалып  отырды. 

Далалық өлкеге Ресей товарлары негізінен Нижгородтың, Ірбіттің 

жәрмеңкелері арқылы әкелінді. Қазақ  даласынан айдалған  мал қайта сату үшін 

осы жәрмеңкелерге шұбырды. Қазақ даласымен сауда  қатынасы нығайған соң, 

Ресей жәрмеңкелерінің де товар–ақша айналымы  күшейе  түсті. Мысалы, 1817 

жылы Нижгород жәрмеңкесінің сауда айналымы 26 миллион рубль ғана болса, 

ал 1881 жылы, қазақ даласымен байланыс күшейген соң, ол көрсеткіш 243 

миллион рубльға жетті. Жәрмеңкеге саудаға  түскен бұйымдардың негізгісі  

мал мен мал шаруашылығының шикізаты, тері, жүн және т.б. болды. 

Жәрмеңкелердің дамуы қазақ даласында товарлы рыногтың  қалыптасуын 

тездетіп, көшпелі мал шаруашылығының товарлылығын арттырды.Байлардың 

баюына, сауда буржуазиясының қалыптасуына жағдай жасады. Қазақ  

даласында баюдың жолына түскен өсімқорлар, делдалдар, алыпсатарлар, 

приказчиктер, орыс және татар көпестері, азиялық саудагерлер қаптап кетті. 

Олар көшпелі халықты борышқа белшесінен батырып, аяусыз қанады. Оның 

әдісі оңай болды.  

Алыпсатарлар қыдырып жүріп қазақ ауылының тұрғындарына  жасалуы  

жағынан  сапасы  төмен, ең нашар  бұйымдарды  қарыз  ретінде  таратып  беріп, 

бір  жылдан  соң, немесе, одан  да көп  уақыттан  кейін қарызын мал ретінде 

қайтарып алып отырды. Көшпенді малшылар болса  алыпсатарлардың дегеніне 

амалсыз көнетін, өйткені олар тек қазақтардың көшпелі тұрмысына өте қажет, 

қат заттары саудаға салынатын. Қазақ ауылының шаруалары  қазақ  даласында 

өркен  жайып келе жатқан сауда капиталының алдында өте әлсіз және 

қорғансыз болды. Әсіресе, алыс түпкірдегі қазақ ауылдарында басым болған 

қыдырма сауда қазақ  көшпенділерді  аяусыз  қанады.  

Бұл  қанау  сырт көзге онша байқала да бермейтін еді. Өйткені. Қазақтар өз  

өнімдерінің  бағасын да, шеттен келетін бұйымдардың бағасын да дұрыс 

ажырата білмеді. Ал соны пайдаланған көпестер сырттан  келетін  

бұйымдардың  бағасын жоғары бағалап, қазақтар шаруашылығының  өміріне 

өте төмен бағаны қойды. Мысалы, жарты фунт  шай  үшін,немесе, бір  фунт 

шекер үшін көпес бір үлкен қой талап етті, 15 тиын тұратын бритва (сақал 

қырғыш) үшін бір қой алды. Ресейде 6-7 рубльға алынытын самаурынды 

қазақтарға 20-25 қойға айырбастады.   
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Қалалық және далалық жәрмеңкелер тек мал сататын сауда орны емес, 

сондай–ақ, олар фабрика–зауыт өнімдерін  сататын магазиндер мен  лавкалар  

орналасқан  сауда орталықтары  болды. 

Жәрмеңкелердің қазақ көшпелі шаруашылығын Ресейдің капиталистік  

даму жолындағы экономикасымен байланыстыруда ролі  зор болды. Қазақ 

ауылындағы патриархалдық–феодалдық қатынастардың құрсауын бұзып, 

томаға–тұйық шаруашылықты  ыдырата  бастады.  

Қазақ даласындағы жәрмеңкелер қазақ халқының әлеуметтік–саяси 

өмірінде де маңызды орын алды. Олар  тек  сауда жасайтын  орындар  ғана  

болып қоймай, сонымен қатар әртүрлі саяси–мәдени оқиғалар болып  тұратын  

орын  болды. Жәрмеңкеге өз бұйымдарын  арқалаған саудагерлер ғана емес, 

қазақ даласының атақты өнер шеберлері–айтыскер ақындар, майталман 

әншілер, сал–серілер, жезтаңдай шешендер де жиналып, халықтың  алдында  өз  

өнерлерін  көрсететін. Сөйтіп, жәрмеңке өтетін жерді қазақ даласындағы «дала  

театрына» айналдырып  жіберетін  еді. Мысалы, қазақ  фольклорының  алтын  

қорына  кірген тамаша айтыстардың бірі–атақты ақын, әнші, сазгер Әсет 

Найманбайұлы мен қазақ  халқының  талантты  қыздарының  бірі  Рысжанның 

айтысы 1885 жылы Қоянды  жәрмеңкесі болып жатқан кезде өткізілді. Ақындар 

айтысы, балуандар күресі, сал–серілер ән салып,өнер көрсететін, ат шаптырып 

бәйге жарысын өткізетін, ата–бабаларына  ас беретін  де орын болған. Қазақтың  

атақты  балуандары  Қажымұқан мен Балуан Шолақ та осындай шақта күреске 

түсіп, тәжірибе жинап  атақтары  шыққан. 

Бізге белгілі Нұрмағанбет Баймырзаұлының (Балуан  Шолақтың) 

французша күрестің шебері, әлем чемпионы, ағылшын балуаны  Каронмен 

белдесіп, оның қабырғасын күйрете жеңуі Көкшктаудың  қыркүйек айында 

өтетін жәрмеңкесінде  болған екен [Нұрпейсов, 2001:71].  

Сөйтіп, қазақ даласында жұмыс істеген жәрмеңкелердің патша  үкіметінің 

өлкемізде жүргізген сауда саясатын жүзеге асыруда ерекше  маңызы болды. 

Қазақ ауылының әлеуметтік өмірінің өзгеруіне жәрмеңкелердің  тигізген 

әсері  туралы  қазақ  даласындағы  өсімқор  элементтердің  қызметі  жөнінде  

келесі  параграфта  қарастырамыз. 
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ШАЛҚАР ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫНАН... 

 

Мәден А.Т.  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

  

Шалқар қаласы – Ақтөбе облысындағы аудандық бағыныстағы 7 қаланың 

бірі, Шалқар ауданының орталығы. Қаланың ХІХ ғасырдың екінші жартысынан 

бастау алатын бай тарихы бар. Жергілікті халық жадындағы деректерге сенсек, 

сонау 1870 жылдан Ұлықұмның оңтүстік-батыс беткейіне, Шалқар көлінің 

жағасына қазақ шаруалары келіп қоныс тепкен. Олар бұл өңірде мал 

шаруашылығымен айналысып, алғаш жеркепе үйлер салған. Жергілікті халық 

Шалқар қаласының тарихын осы жылдан бастайды.  

Өңірдегі әлеуметтік-экономикалық өмір осы өлкеде 1901-1903 жылдары 

құрылысы жүрген Орынбор-Ташкент темір жолының іске қосылуымен жандана 

түсті. Темір жол құрылысы барысында ел жайлаған Шалқар көлінің жағасынан 

жоспарлы түрде станция салынғанға ұқсайды. Темір жол станциясының 

салынуы оның жанынан елді мекеннің пайда болуына түрткі болды. Архив 

деректері 1902-1903 жылдары Шалқар станциясының жанынан ұйымдаспаған 

түрде қоныстанушылардың отырықшы елді-мекенінің құрылғандығын 

дәлелдейді [1, 116 п.]. Жалпы темір жол торабының іске қосылуы өлкемізде 

экономиканың, өнеркәсіптің жандануына серпін беріп, капиталистік 

қатынастардың енуіне, темір жолға қатысты жұмыс орындарының ашылуына 

жол ашты. Темір жол бойында ашылған осындай жұмыс орындарына Ресей 

өңірлерінен кәсіпорын жұмысшылары келіп орналысты. 

Шалқар осы жылдардан темір жол бойындағы сауда-өнеркәсіптік пункт 

ретінде дами бастады. Станцияда іргесі қаланған алғашқы өнеркәсіп орны – 

Шалқар паравоз депосы болды. Шалқар депосы ең ірі темір жол деполарының 

бірі болды. 1905 жылғы мәлімет бойынша станция жанындағы поселкенің 

тұрғындары 512 адамды құраған. Олар 64 шаңыраққа бірікті, 1 шіркеулері 

болған [2, 42 п.]. Темір жол шіркеулері Шалқар және Қазалы станцияларына 

бірдей етіп салынды. Шіркеу құрылысы тастан жүргізілді. 1905 жылы 29-

шілдеде Шалқардағы осы храмның ашылу рәсімі өтіп, оған Орынбор және Орал 

епископы Иоаким, Орынбор генерал-губернаторы Я.Барабаш қатысқан. 

1905 жылы Шалқарда темір жол училищесі ашылды. Оқу орнындағы білім 

алушылар саны 170 адамды құрады. Мұнда Шалқардың оңтүстігі мен 

солтүстігінде орналасқан станциялар үшін кадрлар дайындалды [3, 229 б.]. 

Темір жолдың дамуы уақыт өте келе станция жанындағы поселке 

тұрғындарының негізгі бөлігін теміржолшылардың құрауына алып келді.  
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Темір жол бойындағы Шалқардың саяси өмірі де қарқынды жүрді. 1903 

жылы Ташкент темір жолы бойындағы жайылымдық жерлердің Орынбор 

казактарына берілуі осындағы қазақ шаруаларының наразылығын туғызды. 800 

қазақ шаруалары Мұғалжар және Шалқар станциялары жұмысшыларының 

қарсылық қозғалысына қосылды [4, 154 б.]. 1906 жылы қарашада Шалқар 

станциясының кәсіби темір жол одағы кәсіптік-саяси одақпен бірікті. Ташкент 

және Ортаазиялық темір жолдың басқа станцияларының жұмысшылары да 

осылай жасады [5, 404 б.]. 

1908 жылы Шалқардағы елді мекенде темір жол қызметкерлерін 

есептемегенде 2000-нан астам тұрғын өмір сүрді. Тұрғындардың басым бөлігі 

сауда өкілдері болды. 1912 жылға тиісілі Торғай облыстық басқармасы 

жанындағы Ведомствоаралық кеңестің журналында 1909 жылдың 25-

мамырында императордың Шалқар станциясы жанындағы поселкеде 149 

қазыналық жер үлестерін 12 жылға дейінгі мерзімге жалға беру жөніндегі 

ережені бекіткендігі жазылады [1, 101 п.]. Мұндай сауда-өнеркәсіптік 

поселкелердегі жер үлестерін Торғай облысындағы сауда өкілдерінің негізін 

құраған татарлар жалға алып отырды [1, 103 п.]. Осындай жеңілдіктердің 

арқасында станция жанындағы поселке тұрғындарының саны жедел өсті. 

Халық саны қоныстанушылар есебінен ұлғайды. 

Елді мекеннің уақыт өткен сайын өзінің инфрақұрылымы қалыптасты. 

1909 жылы Шалқарда дәріхана ашылып, оған Яковлева басшылық жасады. 

Ерлерге арналған екі кластық орыс-қазақ училищесі де жұмыс жасап тұрды, 

онда 60 оқушы білім алды. Ғимараты ағаштан және шикі кірпіштен салынды. 

Училище директоры Г.Сыров болды [3, 229 б.]. Ұсақ сауда орындарын 

есептемегенде ірі жәрмеңке және базарлар болмады.   

1910 жылға қарай Шалқар станциясындағы поселке халқының сословиелік 

құрамы төмендегідей болды: дворяндар – 56, мещандар мен көпестер – 479, 

түрлі шенділер – 53, шаруалар – 1 555, оның ішінде, қазақтар – 134 адам.  

Барлығы 2 247 тұрғын. Поселке тұрғындарының кәсібіне қарай саудамен 150 

адамға дейін айналысса, темір жол депосында 500 адамға дейін жұмыс істеген. 

58 сауда орындары болды [1, 116,165 пп.]. Бұл мәліметтерден аталмыш кезеңде 

Шалқар елді мекені тұрғындарының әртүрлі кәсіппен айналысқандығын 

байқауға болады. Көпестер сауда-саттықпен, мещандар қосымша кәсіптермен, 

шаруалар ауыл шаруашылығымен, қазақтар мал шаруашылығымен 

шұғылданғандығы түсінікті.  

1917-1920 жылдардағы революциялар мен азаматтық қарсыластық 

кезеңінде Шалқар қызу саяси оқиғалардың ортасында болды. Азамат соғысы 

уақытында Шалқар Батыс Қазақстанда кеңес өкіметін орнату жолындағы 

күрестің негізгі тірек пунктерінің бірі болды. Сол заман өкілдерінің естелігі 

бойынша қалада кеңес өкіметі 1917 жылы Леонид Мюльгаузен және Чикалкин 

дегендермен орнатылған.   

Азамат соғысы басталысымен Торғай облысының басқа қалаларындағы 

сияқты Шалқарда да қызыл әскерге мобилизация жүргізілді. Мәселен, 1918 

жылы 19 тамыз күні Шалқар станциясында И.Р.Доценконың төрағалық етуімен 
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жұмысшылардың жалпы жиналысы өтіп, онда еріктілерден басқа 18-ден 40 жас 

аралығына дейінгі қызметкерлердің үштен екісін контрреволюционерлерге 

қарсы күреске мобилизациялау туралы шешім қабылданды [6, 32 б.]. 

Азамат соғысы барысында Шалқар маңызды темір жол станциясы ретінде 

қолдан қолға өтті. 1919 жылы сәуірде Дутовтың Орынбор армиясы Ақтөбе 

қаласын басып алып, Орынбор-Ташкент темір жол байланысын кесіп тастады. 

Нәтижесінде Түркістандағы қызыл әскер негізгі күштерден бөлініп қалды және 

Шалқарға шегінуге мәжбүр болды. 25 шілдеде Шалқар қаласының маңында 

Ақтөбе майданындағы ірі шайқастардың бірі орын алды. 18 сағатқа созылған 

осы ұрыста тек ақгвардияшылардың өзі 2 мыңға жуық адамынан айырылды. 

Осы шайқас қорытындысында қызыл әскер «армия мен барлық техникалық 

және шаруашылық мүлікті» сақтап қалу үшін Шалқардан Арал станциясына 

қарай шегінуге мәжбүр болды [7, 200 б.]. Нәтижесінде Шалқар қаласы 

ақгвардияшылар қолына өтті. Дегенмен, 11 қыркүйекте қызыл әскердің 1-ші 

армиясы Ақтөбе майданымен бірлесе отырып Шалқар станциясын Оңтүстік 

армиядан қайта тартып алды [8, 57,234 бб.]. 

Кеңес үкіметінің алғашқы жылдары Шалқар елді мекені жаңа құрылып 

жатқан Шалқар ауданының орталығына айналды. 1921 жылы 21 қазанда 

Шалқар ауданы құрылып, орталығы Шалқар поселкесі болды. 1922 жылы 5 

шілдеде аудан 6 болыстан тұратын Шалқар уезі болып қайта құрылды. Уездің 

орталығы Шалқар поселкесі болып қалды. 1925 жылы 6 наурызда Шалқар 

поселкесіне қала мәртебесі берілді. 1928 жылы 17 қаңтарда Шалқар уезі Қазақ 

АКСР-ның барлық басқа уездері сияқты жойылды. 1932 жылы Ақтөбе 

облысының құрамындағы аудан ретінде қайта құрылды.  

1921-1922 жылдардағы ашаршылық, жалпы елімізде орын алған 

әлеуметтік-экономикалық қиыншылықтар Шалқар қаласын да айналып өтпеді. 

Ашаршылық жылдары темір жол бойын жағалаған ашыққан босқындар 

көбейді. Оның ішінде Ресейдің шекаралас губернияларынан шыққан босқындар 

да болды. Архив құжаттары олардың барлығының әлеуметтік-экономикалық 

жағынан қолайлы оңтүстік өңірлерге, Ташкентке бет алғандығын хабарлайды. 

Шалқарда түрлі жұқпалы індеттерге ұшырағандар, оның ішінде оба індетіне 

шалдыққандар тіркелді [9, 147-148 пп.].  

Соған қарамастан бұл кезеңде Шалқар қаласының әлеуметтік-

экономикалық өмірі жандана түсті. Қаланың инфрақұрылымы дамып, жаңа 

әлеуметтік нысандар пайда болды. 1922 жылы қалада қазан революциясының 5 

жылдығы атап өтіліп, соның құрметіне қаладағы Қысқы театр – Ленин 

атындағы клубқа, «Жастардың революциялық коммунистік одағы 

(болшевиктердің)» клубы – Ленин атындағы клуб жанынан Қазан 

революциясының 5 жылдығы атындағы кітапханаға айналдырылды. Сол 

сияқты қала маңындағы Нахаловка ауданының атауы – Селиванов атындағы 

қалашыққа, Грабиловка ауданы – Жұмысшы қалашығына, Орынбор көшесі – 

Коминтерннің 4-ші конгресі көшесіне, Пошта көшесі – 25 қазан көшесіне, 

вокзал алдындағы алаң – қызыл алаң болып өзгертілді [10, 3 б.].  
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Кеңестік жүйе саясатының пәрменімен 1927 жылы қаладағы Вознесенск 

православтық шіркеуі темір жол клубына айналдырылды. Қазіргі таңда онда 

бірнеше сауда үйлері орналасқан.  

Өткен ғасырдың 20-жылдары қала халқының саны да арта түсті. 1923 

жылы қалаларда жүргізілген санақ бойынша Шалқарда 3726 тұрғын өмір 

сүрген, оның 1830-ы ерлер, 1896-сы әйелдер болды. Ал 1926 жылы КСРО-да 

жүргізілген бірінші бүкілхалықтық санақ қорытындысы Шалқар қаласында 

6750 адамның тұратындығын көрсетті. Оның 3412-сі ерлер, 3338-і әйелдер 

болды [11, 6-7 бб.; 12, 14 б.]. Осылайша жоғарыдағы санақаралық үш жылда 

Шалқар қаласының халқы 2989 адамға немесе 78,2 %-ға өскен. Қаладағы халық 

саны негізінен механикалық өсім есебінен өсті. 

Шалқар қаласындағы халық санының кейінгі жылдардағы өсу 

динамикасын төмендегі кестеден (1-кесте) [13, 19 п.] көруге болады. 

 

1-кесте. Шалқар қаласы халқының 1928-1933 жж. өсу динамискасы 

 

 Жылдар 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 

Шалқар қ. 7781 8014 8254 8501 8756 9018 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, қала халқы баяу болса да жылма-жыл 

біркелкі өсіп отырған. Өсім бес жылдың ішінде 1237 адамды немесе 13,7 %-ды 

құраған. Қала халқы өсімінің баяулауына елдегі қалыптасқан ауыр әлеуметтік-

экономикалық жағдайлар, оның ішінде ашаршылық ықпал еткендігі сөзсіз.  

Ұлы Отан соғысы жылдарында Шалқар өңірінен майданға 7,5 мың адам 

алынған, оның шамамен 1,8 мыңы аман-есен елге оралса, 1951 адам хабар-

ошарсыз кеткендер, ал қалғандары майдан даласында қаза болғандар саналады. 

Соғыс жылдары Шалқар қаласына да эвакуацияланған кәсіпорындар мен халық 

орналастырылды. 1941 жылы қазан айында Шалқарға Киев қаласынан №7 темір 

жол училищесі көшірілді. Училище паровоз депосының ғимаратына 

орналастырылды. Ғимараттың санитарлық жағдайы талапқа сай болмады, 

оқушыларды тамақтандыру жеткіліксіз болды, жазуға қағаз, киім-кешек 

жетіспеді. Сол сияқты оқушылардың тәртібі де өте төмен деңгейде болды және 

тәрбие жұмысы мүлдем жүргізілмеді [14]. 

Соғыс жылдары Шалқар қаласы майдан шебінен эвакуацияланған 

балаларды Ақтөбе облысында орналастыру пунктерінің бірі болды. 1941 

жылдың он бір айының мәліметі бойынша Шалқар қаласына 16 жасқа дейінгі 

454 бала келген. Осы аралықта 87 бала кеткен, механикалық өсім 367 адамды 

құрап отыр [15, 24 п.]. Эвакуацияланған балалар үшін тұрғын-жайлар 

дайындалды, бастауыш мектептер орталау мектептерге айналдырылды, орыс 

кластары ашылды [16, 68 п.; 17, 36 п.]. 

Соғыстан кейінгі жылдары Шалқар қаласының әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жаңа кезеңі басталды. Жаңа әлеуметтік нысандар, тұрғын үйлер 

салынды. Қаланың орталық бөлігінде, вокзал маңы және газ құбыры ауданында 
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екі және төрт қатарлы кеңестік кезеңнің үйлері бар. Қалада кеңестік кезеңде 5 

қатарлы үш үй де салынған. Оларды өткен ғасырдың 90-жылдары үй иелері 

тастап кеткенмен, қазіргі таңда қайта жөнделіп, ел игілігіне жарап отыр.       

Шалқар қаласында кеңестік кезеңде жалғыз шағын мешіт болған. Ол мешіт 

1992 жылы Жанаман ахун атындағы мешіттің салынуымен қараусыз қалып, 

кейін мүлдем бұзылған. Қалада қазіргі таңда осы Жанаман ахун атындағы, 

Мәтей Қоқанұлы атындағы және жұмысшы қалашығы мұсылмандарының 

мешіті сынды үш мешіт халыққа қызмет көрсетіп тұр.    

Соғыстан кейінгі жылдары қаладағы демографиялық ахуал тұрақты болды. 

Халық саны 1959-1989 жылдардағы санақаралық кезеңде 40,3 %-ға өсті. 1959 

жылғы халық санағы бойынша қалада 17236 тұрғын, 1970 жылы – 19377, 1979 

жылы – 22150 және 1989 жылы – 28899 тұрғын тіркелді [18]. Көріп 

отырғанымыздай, кеңестік кезеңде қала халқы тұрақты түрде өсіп отырған.  

Кеңес мемлекетінің ыдырауымен қалада бүкіл елдегі сияқты күрделі 

әлеуметтік-экономикалық жағдай қалыптасты. 1990 жылдардың басынан 

қаладағы бірқатар кәсіпорындар жабылды, жұмысшылар мен еңбеккерлер 

уақытылы жалақыларын ала алмады, зейнеткерлерге зейнетақыларын 

уақытылы төлеу мүмкін болмады. Осындай жағдайда халықтың нақты табысы 

қысқарып, бала туу деңгейі төмендеді. Қаладағы өзге ұлт өкілдері тарихи 

отандарына орала бастады, жағдайы бар қалған тұрғындар облыс орталығына 

қоныс аударды. Соған байланысты 1990 жылдары қаладағы халық саны 

біршама қысқарды. Қала халқы санының өзгерісін төмендегі кестеден (2-кесте) 

[18] бағамдауға болады.  

2-кесте. Шалқар қаласы халқының 1991-2019 жж. сандық өзгерісі 

 

 жылдар Халық 

саны 

жылдар Халық 

саны 

жылдар Халық 

саны 

1991 29100 2008 25498 2014 27726 

Шалқар 

қаласы 

1999 26329 2009 26574 2015 28008 

2004 25672 2010 26782 2016 28088 

2005 25421 2011 26850 2017 27778 

2006 25317 2012 27007 2018 27869 

2007 25410 2013 27399 2019 27957 

 

Кестеден көрінетіндей, 1991 жылдан кейін қала халқы азайған. Ол үрдіс 

2006 жылға дейін жалғасып, тек 2007 жылдан бастап қайта оң көрсеткішке ие 

болды. Дегенмен бүгіннің өзінде халық саны әлі де болса 1991 жылғы деңгейге 

жете алмай келеді. Оған себеп тұрғындардың әсіресе жастардың қаладан қоныс 

аударуы, табиғи өсімнің төмендеуі болып табылады. 

Қаладағы әлеуметтік-мәдени және денсаулық сақтау салаларының 

жұмысына келсек, Шалқарда жалпы білім беретін 9 мектеп, музыка, спорт 

мектептері, колледж, тарихи-өлкетану музейі, кітапхана, мәдениет үйі, 

аудандық аурухана мен емхана, 2 отбасылық дәрігерлік амбулатория, 

дәріханалар, «Ақниет» ЖШС-і, «Ақбөбек» сауықтыру орталығы және тағы 
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басқа мекемелер халыққа қызмет көрсетеді. 2008 жылы қалада «100 мектеп, 100 

аурухана» мемлекеттік бағдарламасының аясында жалпы аумағы 21056 шаршы 

метрді құрайтын №8 мектеп салынды.  

Қаладағы колледж «Шалқар аграрлық-техникалық колледжі» деп аталады. 

Бұл оқу орнының тарихы 1960 жылдың 10 ақпанында Шалқар ауданының 

бұрынғы Шахты поселкісінде машина-трактор станциясы негізінде «№179 

Бершүгір ауылшаруашылығын механизациялау училищесінен» басталды. 1977 

жылы училище аудан орталығына көшіріліп, 1984 жылы 31 тамызда «№21 

Шалқар орта кәсіптік техникалық училищесі» болып өзгертілді. 2005 жылдың 8 

сәуірінде «№21 Шалқар кәсіптік мектебі» ММ, Ақтөбе облысы әкімдігінің 2008 

жылдың 31 шілдесіндегі №288 қаулысымен «№11 Шалқар кәсіптік лицейі» ММ 

болып қайта аталды. Ақтөбе облысы әкімдігінің 2012 жылдың 10 шілдесіндегі 

№240 қаулысымен «Шалқар аграрлық-техникалық колледжі» МКҚК болып 

атауы қайта өзгертілді. Ақтөбе облысы әкімдігінің 2018 жылғы 13 шілдесіндегі 

№310 қаулысымен «Шалқар аграрлық-техникалық колледжі» КММ болып 

өзгертілді [19].  

Оқу орнында 1986-1990 жылдары 8600-ден аса жұмысшы мамандар 

дайындалған. Негізінен кең көлемді тракторист-машинист, электр газбен 

дәнекерлеушілер, тас қалаушы, сылақшы, тігіншілер, шаштараз мамандықтары 

бойынша оқытылған. 

Қалада шағын және орта кәсіпкерлік нысандары құрылып, дамып келеді. 

Қаланың өнеркәсіп саласында «Көктас-Ақтөбе», «Жаңа дәуір», «Алай» 

минералды су құю цехтары, «Ақтөбе-Жаңатас» қиыршықтас зауыты, 

«Локомотив депосы» шеберханасы, электр, жылу қуатын, су өндіретін 

кәсіпорындар бар. Соңғы деректерде көрсетілгендей, қала аумағы 61490 га, 

оның ішінде ауыл шаруашылық жерлері 53405 га. Қалада 62 ЖШС-і және 63 

шаруа қожалығы тіркелген [20].  

Сонымен Шалқар қаласы қазіргі таңда экономикалық даму потенциалы 

орташа деңгейдегі шағын қалаға жатады. Қалада өндіріс салалары дамымаған. 

Оған шикізат көздері де жоқ. Қала халқы негізінен темір жол саласында жұмыс 

жасаумен, сауда-саттық, халыққа қызмет көрсетуге негізделген шағын және 

орта кәсіпкерлікпен айналысу арқылы күн көреді.  
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СТАВКА ЕСКЕРТКІШІНІҢ ТАРИХЫ; ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ 

 

Мираш С.А. 

Атырау облысы тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы 

 

Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткерлерінің бірі, дәрігер, ұстаз, 

ғалым Халел Досмұхамедов мамандығы дәрігер бола тұрса да, қоғам өмірінің 

сан салалы мәселелеріне араласқан көп қырлы дарын. Ол – саяси және қоғам 

қайраткері, тарихшы, табиғаттанушы, тілтанушы, әдебиетші, ауыз әдебиетінің 

сирек үлгілерін жинап, насихаттаушы, шебер аудармашы. 

1883 жылғы 24 сәуірде бұрынғы Орал облысы Гурьев уезіне қарасты 

Тайсойған болысының №4 ауылында (Тайсойған құмындағы Сорқуыс мекені) 

дүниеге келіп, ауыл молдасынан хат таныған ғұлама Халел Досмұхамедұлы 

Ойылдағы мектеп пен Текедегі Орал әскери-реалды училищесінің 1895-1902 

жылдары аралығында 7 сыныбын оқып, жоғары оқу орнына дайындалу үшін 

тағы бір жылға қосымша сыныпқа қалып, училищені 1903 жылы 5 маусымда 

тауысады. 1903-1909 жылдары Санкт-Петербургтегі Императорлық әскери-

медицина Академиясын «үздік емші» («лекарь с отличием») дәрежесі бойынша 

Алтын медальмен оқып шығады. 1909 жылғы 29 қараша мен 1913 жылдың 5 

https://myaktobe.kz/
http://shalkar-college.kz/
http://shalkar-college.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-shalkar?lang=kk
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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наурызы аралығында әуелі офицер-дәрігер ретінде Пермь губерниясында, 

сосын ІІ Түркістан атқыштар батальонында кіші дәрігер, кейін Орал казак 

әскерлері ІІ атқыштар батальоны орналасқан Ілбішін және Калмыков 

бекіністерінде кіші дәрігер, артынан аға дәрігер лауазымдарында әскери 

міндетін өтеп, азаматтық жұмысқа босатылыпты. Содан кейін ол Орал 

облысының вице-губернаторы қол қойған №6618 куәлікпен Темір уезіне барып, 

учаскелік дәрігер болып жұмысқа кіріскен. Бұл кезде қазақ даласында, әсіресе 

батыс өңірде сапалы медициналық көмек беретін маман жоқ. Оның үстіне сүзек 

пен суық тигеннен, мерез бен обадан, тырысқақ пен қарасан, қызылша, безгек, 

құрт аурудан шипа таппай халық қынадай қырылып жатқан шақта Халелдің ісі 

қарлығаштың қанатымен су сепкендей ғана әлсіз әрекет-тұғын. Соның өзі көп 

адамның өмірін арашалап, Ойыл мен Тайсойған өңіріндегі індеттің бетін 

қайтарған. 

Х.Досмұхамедов мерзімді басылымдарда қарапайым қалың бұқараға 

түсінікті тілмен құрт ауруы (туберкулез), безгек (малярия), тырысқақ (холера), 

шешек (оспа) жайлы санитарлық ағарту тақырыбында «Тамыр дәрі хақында», 

«Сары кезік – сүзек», «Жұқпалы ауру хақында», басқа да мақалаларын жарыққа 

шығарады, мұндай мақалалардың көбірек жариялануына да күш салыпты. 1916 

жылы шыққан 48 тараудан тұратын «Как бороться с чумой среди киргизского 

народа» деген кітабында ғалым-ағартушы өз дәуіріндегі оба індетінің алдын 

алу және оған қарсы күрестің әдістерін түгел қамтып көрсеткен. Осы нұсқаулық 

ережелері әлі күнге дейін аталмыш ауру тараған кезде қолданылып келе 

жатқанын мамандар да растайды. Осындай белсенді қажыр-қайратын лайықты 

бағалаған патша ағзам оны «Императорлық қола медальмен» марапаттаған. 

Алаштың күрескер ұлы, ғалым Халел Досмұхамедовтің ғұмырнамасы мен 

қызметіне байланысты құнды деректер соңғы жылдары тағы да табылып 

жатыр. Қызылқоға жерінде тұрған үйі, жұмыс жасаған лазареті болғаны 

жөніндегі мәліметтер белгілі болып «Халел ставкасы», лазареті, Алашорда 

кеңсесі деген сияқты әр түрлі атауға ие бола бастады. Алайда, архивтерден 

табылған ескі карталарда «Зимнее ханское жилище», «Ставка хана Есима», 

«летный Ставка» деп белгіленген мекен-тұрақтар жазылған. (Атырау 

облыстық тарихи-өлкетану музейінің ұйымдастыруымен 2018 жылы Ставка 

ескерткішінің орнына жүргізген этноархеологиялық барлау жұмысының 

ғылыми есебі. Ғылыми кеңесші С.Е.Әжіғали.) 

Бұл туралы ХІХ ғасырдың басында белгілі Ресей этнографы А.И. Левшин 

былай деп жазады: - «Возвышение Ишима не уменьшило его преданности к 

власти, даровавшей ему новый титул. Будучи ханом, он не переставал по 

возможности исполнять требования России вопреки желаниям большей части 

своего народа, в котором чрез то приобрел множество врагов. В отвращение 

опасности, навлеченной благонамеренною его взыскательностью за 

преступления и козни Сырыма с сообщниками, [277] императрица Екатерина 

решилась послать ему военный отряд, который бы охранял его и вместе служил 

для исполнения приговоров над виновными. 
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Сверх того положено было учредить при Ишиме для удобнейшего 

управления Меньшею ордою диван, или совет ханский. Члены оного, 

избранные народом из отличнейших султанов и старейшин, должны были 

исполнять волю хана, помогать ему, делать представления и вместе с ним жить 

в домах, которые велено было построить им в степи на урочище Тайсугане. 

Предположения сии не исполнились, потому что в ноябре 1797 года 

Сырым-батыр напал на Ишима под форпостом Красноярским и, злодейски 

умертвив его, разграбил потом все имущество, ему принадлежавшее». (Алексея 

Левшина. ОПИСАНІЕ Киргизъ - Казачьих, или Киргизъ Кайсацкихъ ордъ и 

степей.  Часть ІІ. С. Петербургъ, «Въ типографіи Карл Крайл». 1832. 316 

стр.) 

Бұл жерде Ишим, ол Есім хан, ал «Диван» (диван, дуван) – атауы 

мемлекетік кеңес,  атқарушы билік ұйым мағанасын береді.  «Хан ордасы» 

деген ұғымда айтылады.  Бірақ 1797 жылы Сырым батырдың көтерілісі Есім 

ханың өлімімен аяқталып, бұл «құрылыс» салынбай қалған. Бірақ бір қызығы, 

бұл ставка орны сол кездегі картаға  белгіленіп салынған. Ол «Ставка»деп 

белгіленген. Ол сол кезеңдегі картограф Я.П.Гавердовскидің 1803-1804 

жылдардағы зерттеуіне сүйене отырып А.Левшиннің 1816 жылдағы картасында 

«Зимнее ханское жилище» деп белгіленіп кеткен. Сурет 1,2. 

Ол жер атауы қазіргі Атырау облысы, Қызылқоға ауданы жеріндегі 

Тайсойған құмының теріскей бетіндегі жиегінде,  солтүстік - батыс жағында 

Сорқуыс деген жерде жатыр. Бұл жерлерде Халелдің ағасы Дәулетүмбеттің, 

аталары Машақ пен Байнақтың жерленген орны бар. (История Казахстана в 

русских источниках ХVІ-ХХ веков. XIII том. Часть 2.),(Атырау облысы 

тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы архиві. Ы.Шөрековтің жерленген 

жеріндегі жүргізілген эпиграфикалық экспедиция. 2020 жыл) 

Ханың қысқы тұрғын үйі туралы, алғаш Қазақстандық археолог, этнолог 

ғалым   С.Е. Әжіғалида өзінің Арал-Каспий аймағына  жасаған 

экспедициясында кеңінен атап өтеді. (Ажигали С.Е. Из истории изучения 

памятников народного зодчества, «древностей и развалин» Арало-Каспийского 

региона в досоветский период (в связи с подготовкой библиографического 

указателя по этнографии казахов). // Отан тарихы. 2016. № 2. С. 138–139. 

Картадағы салынбаған құрылыс орны Ресей өкіметінің құпия жоспары 

болуы мүмкін. Бұл ауданға форпост (әскери бекініс) салу жоспарланған секілді. 

Дейтұрғанмен 1941 жылдан бастап шыққан КСРО Қорғаныс күштерінің 

топографиялық карталарында бұл жер атауы «Ставка» деп берілген. Сурет 3. 

(С.Мираш, М.Касенов,«Сорқуыстағы Есім ханның қыстауы»,«Qyzylqoga», №16 

(7168), 16.04.2020) 

Халел Досмұхамедов шамамен тура бір ғасыр уақыт өткеннен соң өз үйін 

(уақытша оқшаулау медициналық пункті)  Кіші Жүз ханы тарихи тұлға Есім 

хан Нұралыұлының ордасының орнына салуы кездейсоқтық емес. Ерекше атап 

көрсету керек, аудан жеріндегі осы іспеттес ескерткіштертер жүйелі зерттелген 

емес. Сондықтан, бірнеше атауға ие ескерткіш бірнеше тұлғаға телінді, әр түрлі 
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мәліметтер берілді. Ақырында бұқара «аңыз» дегенді осыдан шығарды. Ал, 

бұдан ақиқатты ажырату үшін жүйелі зерттеу қажет. 

1993 жылы Ойыл суының қатты тасып, ауданда төтенше жағдай 

қалыптастыруына байланысты, келесі жылы аталып өткен Х.Досмұхамедовтің 

туғанына 110 жыл толу тойы қарсаңында ауданның сол кездегі әкімі Есенгелді 

Нұршаевтың басшылығымен Сорқуыс мекенінде «Халел ставкасы» деген 

жазумен тас белгі орнатты. Содан бері «бұл жерде Халел Досмұхамедовтің 

ставкасы болды» деген ұғым қалыптасты. 

Арада талай жыл өтіп, 2007 жылы этнограф, тарихшы ғалым Серік 

Әжіғалиевтің жетекшілігімен Қызылқоға ауданының аумағында жүргізген 

Халел ставкасын іздеу экспедициясы біраз жайтқа қатысты тың дәйектерді 

анықтады. Мысалы, «Халел ставкасы» маңындағы шикі кірпіштен қаланған үй 

орнына археологиялық қазба жұмысы 2017 жылы Атырау облыстық тарих-

өлкетану мұражайы мамандарының күшімен жүргізілді. Анықталғаны, үйдің 

қасынан ортасын пешпен бөлген пәтер салып, бір бөлмесін науқастарды 

емдейтін орын, келесісін жуынатын бөлме, яғни монша ретінде пайдаланған. 

(Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің ұйымдастыруымен 2018 жылы 

Ставка ескерткішінің орнына жүргізген этноархеологиялық барлау 

жұмысының ғылыми есебі. Ғылыми кеңесші С.Е.Әжіғали.) 

Бүгінде Қызылқоға ауылдық округінің орталығы Қарабау ауылынан 

шығысқа қарай 8 шақырым жердегі үйінді – өз дәуірінің кемел ескерткішіне 

нақты дәлел. Мұның 1916-1919 жылдары Батыс Алашорда үкіметінің негізгі 

ғимараттарының бірі, 1918-1919 жылдары Батыс Алашорда үкіметінің төрағасы 

Жанша Досмұхамедовтің бас кеңсесі болғанын тарих парақтары растайды. 

Атырау облысы тархи-мәден мұраны зерттеу орталығының басшысы, тарихшы 

М.Қипиев облыстық архив қорына ізденіс жүргізу барысында Кермеқас Қызыл 

үйінің Азамат соғысы жылдары Алашорда үкіметінің лазареті болғандығы 

жөнінде құжат көргенін айтады. Сондай-ақ осы Қызыл үйге «Халықтық 

милиция» (жауынгерлік армия) кеңсесі де сыйып отырған. Тек ХХ ғасырдың 

30-ыншы жылдарының басында бүліншілікке ұшырай бастаған ғимарат 1951 

жылы аудан орталығы түбегейлі Қарабау ауылына көшкен соң түгелдей 

қиратылды. Ал, жергілікті тұрғындар ғимараттың кірпіші мен пайдаға асар 

материалдарын алған кезде сақталып қалған жертөледен (подвал) көп кітаптар 

тапқан. (2020 жылы Кермеқас қызыл үйінің құландысы мен өз архивімізде бар 

фотосуреттермен салыстырмалы түрде ғимараттың реконструкцияланған 

жобасы дайындалды. Сурет 5.) 

Кермеқас Қызыл үйінің орнындағы құландыға қарағанда төрткүл пішіндес 

кешен болған. Әрқайсысы бірнеше бөлмеден тұратын үш бөлек ғимараттан 

тұрады. Үлкен ауланың ортасы ашық алаң, оңтүстігінде дарбаза қақпасы бар. 

Үсті қыш кірпіш құландыларына толы. Кейбір деректерде «казак әскерлерінің 

әскери гарнизоны үшін салынған» делінетін Қызыл үйлердің соңғысы 2003 

жылы толық бұзылды. Сурет 4. 

Ақиқаты сол, дәруі қиын ауыр кесел түрлері ол дәуірде көбірек болған. Өзі 

ідәрігерлік етіп, бастан кешкеннен кейін Х.Досмұхамедов Алашорда үкіметінде 
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Земствоға басшылық еткен жылдары бұған ерекше ден қойса керек. Әсіресе, 

жұқпалы індеттердің алдын алу мақсатында ел ішіндегі көзі ашық, сауаты 

ортадан жоғары азаматтарды санитар қызметіне оқытуға қол жеткізген. Оған 

ғалымның қолдауын көріп, шапағатына ие болған Қойшыбай Есембаев айғақ. 

Әкенің құжаттарына мұқият Ақжай Қойшыбайқызының айтуынша, 1916 

жылдың 25 маусымындағы Орал әскери губернаторлығы дәрігер-

инспекторының қолы қойылып, мөрі басылған №15848 куәлікке сәйкес 

Қ.Есембаев тек орденді ұстаз емес, дәрігерлік сауаты бар емші де болған. 

Куәліктің көшірмесінде «Орал облысының Әскери губернаторының өкіміне 

сәйкес, Орал облыстық басқармасының жанынан ашылған дәрігерлік 

бөлімшеде Орал облысы Гурьев уезінің Кермақас болысы №2 ауылының 

киргизі, 28 жасар Қойшыбай Есембаев 1916 жылғы 20 мамыр мен 20 маусым 

аралығында дәрігерлік дәреже бермейтін арнаулы курсты тыңдады және тиісті 

сынақ-талаптарды ойдағыдай тапсырды. Үкіметтік немесе қоғамдық қызметте 

тұрған дәрігерлердің қатаң қадағалауымен жергілікті жерлерде шешекке қарсы 

екпе жасауға хұқы бар» деп жазылған. Демек қалыптасқан ахуалға байланысты 

дәрігерлік емес дәрежесі бар адамдарды екпе жасауға оқытуды Халел 

ұйымдастырған. Әкесінің «Х.Досмұхамедовпен бірге ставкада екпе салып 

жұмыс жасағанын» Ақжай апай өз анасынан естіпті. 

Ғұлама ғалым, көрнекті қайраткердің ескі Қызылқоғада тұрғанына тағы бір 

дәлел бар. Түркістан автономиясының жетекшісі, алаш қайраткері Мұстафа 

Шоқайдың жұбайы Мария Горина-Шоқай өз естелігінде былай деп жазған: «Біз 

Темір асып Қызылқұрт (Қызылқоға) деген жерге келдік. Бұл жерде 

Мұстафаның досы Халил Доспамметтің (Халел Досмұхамедов) үйі болатын. 

Халил бізді шын ниетімен қабылдап қарсы алса да, оның дәрігер деген атағы 

болмаса, үйінің көрер сиқы жоқ еді...» Одан әрі: «...дүниенің шыбын-шіркейін 

осы жерге жинап қойғанба? - деп, мазасы болмағанын байқатады. Олар кейін 

Ойыл өзеніндегі Сырым бөгетінен өтіп, Жымпиты арқылы Орынборға бағыт 

алады. Бұл 1918 жылдың маусымы болатын...» (М.Шоқай. Таңдамалы. 1999 ж. 

Алматы. Қайнар баспасы. 221-224 б.б.) 

Демек 1918 жылы Халел Қызылқоғада тұрған. Кермеқас Қызыл үйі бұл 

жерден 2-3 шақырым шамасында орналасқан. Ал, Сорқуыстағы Ставка оның 

1912-1913 жылдары қауіпті оба індеттінің таралуын болдырмау мақсатындағы 

салынған, уақытша оқшаулау медициналық пункті еді. Дейтұрғанмен, 

Қ.Есембаевқа берілген куәлік Кермеқас Қызыл үйінде де лазарет болғанына куә 

беріп тұр. Өйткені, сол шақта Кермеқастан басқа аудан көлемінде медициналық 

көмек көрсететін қолайлы ғимарат-тұрақ болған жоқ. 

Халелдің мұнда табан тіреуіне тағы бір дәлел келтірейік. Қызылқоғада өз 

дәуірінің ірі жәрмеңкелерінің бірі – «Жұма базар» жұмыс жасаған. Бұл осы 

өңірдің сауда-экономикалық мәселелерінің оң шешімін табуына, сондай-ақ 

Батыс Алашорда үкіметінің саясатын халыққа кеңінен насихаттауға оң ықпал 

етті.  

Тайсойған құмындағы Ойыл өзенінің оңтүстік бөлігінде Жыңғылды (орыс 

тілінде жазылған деректерде речка Джангильды немесе Джангильдино деп 
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берілген, ел аузында «Жарыпшыққан» атауымен белгілі) өзені ағады. Оның 

бойында Жұма-Базар деп аталатын шағын қоныс жатыр. Жұма-Базар 1895 

жылы құрылған және жұма күндері базар болып, саудагерлердің уақытша 

бөлмелері болатын пункт болып қызмет еткен. Қазіргі уақытта ол кең, тік 

бұрышпен иілген көшеден тұрады. Орыстар мен татарлар сауда жасайтын 

дүкендерде барлық қажетті заттарды және қазақ халқының арнайы ұлттық 

шапандары, ішіктері және т.б. көптеген тауарларын алуға болады. Соңғы 

жылдары бұл жерде сапасы бойынша Ойылдан кем емес қарбыз егіле бастады. 

Ауылдың жанында Қызыл үй атауымен белгілі қазақтардың қыстағы мен 

фельдшерлік пункті орналасқан. Ол жерде халыққа медициналық көмек 

көрсетіледі. 

 (Полное географическое описание нашего Отечества. Киргизский край. 

Подь редакции В. П. Семенова-Тянь-Шаньский . Санкт-Петербургь. Издание Д. 

Ф. Девреенд. 1903 жыл. 316-317 бет.) 

Демек Тайсойған мен Ойыл өңірінде халықтың денсаулығы үшін 

сауаттыларды «емшілікке» (лекарь) оқытуға күш салған Х.Досмұхамедов 

ертеректе Сорқуыстан қалыптастырған лазаретін кейін Кермақастан ашып, 

кешенді жұмыстар жүргізуі сол дәуірдің өлшемімен алсақ аса ауқымды іс. Қазір 

де мұның маңызы төмендеген жоқ. 

Тарих - құнды жәдігерден құралатынын ескерсек, осындай келешекте 

жоғарыда аталған Халел Досмұхамедовтің салған ізіне жүйелі түрде 

этноархеологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу ертеңді күттірмейтін іс, 

сондай-ақ бұл тарихи орындардан біраз бағалы жәдігерлер мен деректер 

табылары даусыз. 
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1 сурет.Есім ханның ордасы (Зимнее ханское жилище, Я.П.Гавердовский ) 

 

2 сурет.Есім ханның ордасы орналасқан жердің картасының үлкейтілген түрі 

(Фр. карты с зимнее ханское жилище-Я.П.Гавердовский) 

 



262 

 

3 сурет. Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі Штаб бастықтары 

комитетінің картасы(Составлено карте масштаба 1:100 000, с данной по 

материалам съемки 1941-62,64,75 г.г. обновленной в 1980 г.) 

 

 

4-сурет. Кермеқас қызыл үйінің құландысы 

 

 

 
5-сурет. Кермеқас қызыл үйінің реконструкцияланған жобасы.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  

  

Мохиборода В.В. 

mkv27082006@mail.ru 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова  

 

С момента появления человека, изменилось очень многое, но есть и то, что 

остается неизменным на всем пути его развития. Есть много вопросов, 

порождающих интерес к возникновению мира, желанию раскрыть его 

устройство, понять, что взято за основу и на чем строятся мировые и 

космические законы, а также учитывать их закономерности и циклы. Интересы 

и вопросы, помогли человеку вырабатывать и организовывать свои знания, 

изменяя и дополняя их. Так, и появилась наука, которая со временем стала 

неотъемлемой частью нашей жизни. За миллиарды лет человеческих 

цивилизаций наука прошла сложный путь развития, корни которой уходят в 

глубокую древность. Её полноценные зачатки можно встретить уже в Древнем 

Египте и Месопотамии (3500-3000 гг. до н.э). Люди этого периода пытались 

дать первые попытки объяснения астрономических явлений, биологических 

процессов на основе естественных причин их возникновения. 

Рассматривая актуальные проблемы социальных наук можно отметить 

следующее: экономика выделяет проблему исследования в способе 

производства товаров и услуг, а также поведение людей в рыночных 

отношениях. Социология «выделяет» для себя существенным понятия и 

разграничение больших и малых групп, а также их образ жизни (поведение, 

отношение в кругу и вне своих групп, пути взаимодействия). Культурология 

затрагивает изучение и важность сохранения образцов мира искусства 

(живопись, архитектура, образование, наука) и сложность заключается в том, 

что многие культурные ценности были утеряны, уничтожены, забыты или 

захоронены. Политологи выделяет своей основной проблемой особенности 

власти политических течений и их воздействие на массы. Появление партий, 

исследование их влияния, которые не несут положительных изменений в 

общество, поиск способов противодействия уже возникшим партиям схожего 

направления и составление мероприятий по предупреждению появления 

негативно настроенных течений.  

Психология выдвигает следующую проблему, которая не теряет своей 

актуальности и на сегодняшний день. Внутренний мир человека, мотивы его 

поведения и причины, которые приводят к разногласиям внутреннего и 

внешнего характера. Появления всякого рода отклонений и особенностей, в том 

числе к таким можно отнести и девиантное поведение. Психологи 

рассматривают свои проблемы на глубинном уровне понимания, стараясь 

узнать и разгадать сложную и удивительную картину мира как глазами каждого 

человека в целом, так и отдельной личности.  Это лишь перечисление 
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нескольких проблем, которые несколько ярче обозначены на фоне остальных, 

но не менее важных и довольно многочисленных. 

Историческая наука в мировой практике, как самостоятельная сложилась 

в XIX веке. Ко второй половине XIX в., в основном были выработаны теория 

и методология исторических исследований, то есть система основных идей 

и принципы построения, формы и способы познания исторического процесса 

[2, с. 4]. 

Рассматривая и выделяя проблемы истории в широком и мировом 

значении, то можно ссылаться на описание и различные взгляды летописцев на 

одни и те же события. Такое происходило по ряду причин, например, по 

убежденности самих писарей, по принадлежности к государствам победителя 

или проигравшего, по желанию создателя научного труда приукрасить события, 

нарушая объективность собственных суждений.  

Также важной проблемой истории является ее неполнота. В чем это 

выражается? В том, что историю необходимо восстанавливать по небольшим 

крупицам, постепенно. Описав одно событие прошлого, через некоторое время 

может возникнуть необходимость изменения первоначального текста, так, как 

например, учеными-археологами может быть обнаружены дополнительные 

находки, которые могут в корне изменить взгляд и поворот исторического 

сражения. Большие пропуски и отсутствие исторических данных, а порой и 

сознательное уничтожение всех доказательств исторической личностью 

прошлого, когда один правитель переписывал историю или уничтожал все 

данные от начала своего правления.  

А. Тойнби отмечал, что «в каждую эпоху и в любом обществе изучение 

и познание истории, как и всякая иная социальная деятельность, подчиняется 

господствующим тенденциям данного времени» [2, с. 14]. 

Некорректным будет мнение о том, что исторические проблемы 

неактуальны, если они берут свое начало от древнего события. Не только 

современные проблемы заслуживают внимания, так как часть ответов может 

быть потеряна в прошедших ранее, еще задолго до этого событиях. 

На сегодня имеет место быть, неясное понимания личностей прошлого под 

призмой неверного восприятия и призмы навязчивости взглядов и убеждений. 

Например, попытка объяснить и доказать уничтожительные и нелицеприятные 

действия по отношению к мирному народу, под эгидой морали и чести во 

взглядах прошлых диктаторов и наличия «великого промысла» в их поступках. 

Есть также актуальная проблема, которая возникла сравнительно недавно 

по историческим меркам. С момента появления интернета, материал как 

научного, так и развлекательного характера стал проникать в умы людей с 

заметным увеличением частоты воздействия. От данного факта есть два 

момента, как положительный, так и отрицательный. Наличие многих 

источников информации, исторических статей, монографий и описание 

событий, позволяет узнать, как же выглядел мир в древности, кто его населял, 

какое ремесло использовалось и ряд других вопросов.  
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Другой актуальной проблемой истории, становится «передел мысли», 

когда многие суждения навязывают со стороны. Чаще такому воздействию 

подвергаются подрастающее поколение, подростки и те, кого легко ввести в 

заблуждение «несуществующими фактами».  

Также есть еще одна отличительная проблема, желание перенимать 

культуру других стран. В целом, желание заимствование некоторых элементов, 

не выражает что-то неисправимое, однако, если человек полностью отрекается 

от своей культуры, отказывается от прошлого, а значит и от своей истории, как 

в узком, так и в более широком трактовании. 

Михаил Ломоносов однажды сказал: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего!» - в этих словах скрыт глубокий смысл и урок. 

Как отмечалось ранее, проблем в любой социальной науке множество, 

некоторые из них носят философский характер, другие требуют 

незамедлительного решения. Из-за сильной связи наук, одна проблема, 

отражается сразу в нескольких аспектах и подкрепляется с разных сторон. 

Думаю, чтобы решить проблемы, надо понять и выделить, где скрыта 

первопричина всему, а для этого надо много работать над этим.  

Современное общество совершило прорыв в научных открытиях в 

изучение прошлого и проводит необходимые меры по сохранению наследия 

прошлого.  На сегодняшний день проблемы исторической науки являются не 

только проблемой нашей страны, но и всего мирового сообщества.  
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Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің,-дейді қазақ xалқы. 

Қайырымдылық-адамзат бойындағы ерекше бір қасиет болып саналады. 

Қайырымдылық ізгіліктің, адамның адамға деген таза ниетін, адамгершілік 

қарым-қатынасын көрсететін адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен 

көмегі. 

Қазіргі таңда елімізде түрлі іс-шаралар мен акциялар, қайырымдылық 

қорлары арқылы қол ұшын созатын ізгі жандар көбейіп келеді. Қайырымдылық 
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жасауға мемлекет тарапынан да көп көңіл бөлініп отыр. Жақсылық жасайтын 

жандар әрқашан және әркезде табылады. Қазіргі кезде әрбір адам жылы сөзге, 

мейірімге мұқтаж, өзгелердің көмегіне зәру.  

Жақсылық жасау-имандылықтың, тәрбиеліліктің, парасаттылықтың айқын 

көрінісі. «Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса»-деген халқымыздың игі 

дәстүрі қазіргі кезде қайырымдылық қоғамдарының іс-тәжірибелерімен 

жалғастырылып келеді. 

Қоғам өз даму кезеңдерінде сол қоғам мүшелеріне әлеуметтік 

қамсыздандыру жолында түрлі көмек формаларын қолданған. Сонымен қатар, 

алғашқы рулық, тайпалық қауымдағы көмек және өзара көмек түсініктері 

қолданысқа енді. Осыған сәйкес әрбір көмектің объектісі мен субъектісі 

дәстүрлік ұстанымдарға және қоғам мүшелерінің бір-біріне рулық көмек 

көрсетуімен анықталған. адамдарға көмек көрсету-Ежелгі Римдік философтар 

«қайырымдылықтың қажеттілігі мен қоғамдағы тұрақтылықты сақтау» десе, 

антикалық философтар «құлдарға жанашырлық көз-қарас» деген. Әлеуметтік 

қолдау көрсету өзінің даму тарихында мұқтаж адамдарға көмек көрсетудің 

бірнеше формаларын қамтыды, яғни игілік істер жасау мен ұйымдастырылған 

әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік жүйесіне дейін. Сондай-ақ жеке және 

қоғамдық қайырымдылық түрлерімен жалғасып отырған. Игілік істер атқару, 

яғни мұқтаж адамдарға материялдық жағынан немесе ақшалай көмек көрсету. 

Қайырымдылық жасау өзінің тарихи даму жолында көптеген формаларды 

қамтыған. ІІІ ғасырда Месопотамияда Урнаму патшасы өз заңдарында 

әлеуметтік жұмыстың міндеттерін адамгершілік қайырымдылық деп жай атап 

көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар, шын мәнінде оның қолданылуын 

қадағалап отырған. Б.э.д. VІ-V ғасырларда Грецияда қайырымдылықтың 

бірнеше түрлері болды. Сонымен қатар, Перикл өз қаражаттарынан мұқтаж 

адамдарға, науқастарға халық жиналыстарында театрларға баруға ақшалай 

көмек көрсетіп отырған. ХІХ ғасырға дейін әлеуметтік көмек мол 

қайырымдылық түрінде көрініс алды, құлдарға, кедейлерге жанашырлық 

таныту, оларға түрлі көмек көрсету, т.б. Сонымен қайырымдылық дегеніміз 

архайкалық кезеңнен бастау алған көмек түрі, әлі  күнге  дейін өз 

жалғасын  табуда.[1] 

Таяу және Орта Шығыстың ортағасырлық мемлекеттерінде әлеуметтік 

қолдау көрсету ислам шарттарына байланысты дамыды. Бұл діннің негізін 

салушы Мұхаммед, елші ретінде танылған. Ислам дінінің таралуының бастапқы 

кезінде-ақ елшінің атынан, кейінірек оның сахабаларының атынан әскери 

олжаның 4/5 бөлігі жауынгерлерге, ал 1/5 бөлігі мұқтаж жандарға таратуға 

берілген. Сонымен қатар, ислам дінін қабылдағандар Халифат қазынасына 

ондық-ушр төлесе, ал қабылдамағандар ауыр салық-харадж (егістік өнімінің 

1/3немесе 2/3 бөлігін) төлеуге тиіс болған. Ислам дінінің сипатына 

жанашырлық, қайырымдылық және мұқтаж жандарға көмек сәйкес келеді. 

Онда қайырым мен қайырымдылық маңызды қасиет және Алланың атрибуты 

ретінде қабылданады. «Адамдарға кім қайырымдылық жасамаса, Алла да оған 

қайырымды болмайды» - деп Мұхаммед Пайғамбар үйреткен.[3] 
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Қайырымдылық-көмекті қажет етушілерге білдірілетін сүйіспеншілік пен 

нақты көмек. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады.  

Қайырымдылық-адамның асыл қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы 

адамдарға деген ықыласы мен көмегін адамгершілік қарым-қатынастарын 

білдіреді. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар. 

Бірі-рухани-экономикалық жағы-басқаның басына түскен ауыртпалықты 

қабылдау, Екіншісі-іс-тәжірибелік жағы-іс жүзінде нақты көмек беруге 

ұмтылу.[1] 

Сондай-ақ, қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та 

бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, жомарттық, 

әділдік жатады. Ал интеллектуалдық Қайырымдылыққа даналық, парасат, 

ақыл-ой тапқырлығы мен өткірлігі сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына 

қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға 

ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау -

қайырымдылықтың көрінісі. Рақымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды 

қайырымды адам дейді. [2] 

Мұқтаж жандарға көмек халықтың әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған 

санаттарына аса көңіл бөліп, мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, қайырымдылық 

білдіруге жаны құштар жандар аз емес. Оның ішінде билік орындары 

тарапынан да көрсетіліп жатқан көмектер бар. 

Әлемде орын алған пандемия жағдайы қайырымдылықтың жаңа 

бағыттары мен тұрпатының қалыптасуына әсер етті.. COVID2019 пандемиясы - 

бұл барлығына әсер еткен жаһандық гуманитарлық дағдарыс. Көмекке деген 

сұраныс өсті, ал қаржыландыру зардап шекті. Қайырымдылық ұйымдарының 

халықаралық белсенділігі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін шынымен 

дамыды. Дағдарыс мемлекеттік жобаларды ынталандырды және жаһандық 

мақсаттарды тұжырымдады, сол кезде Oxfam, CARE және Amnesty International 

сияқты қорлар ашылды. Содан бері қайырымдылық бірқатар сынақтарға тап 

болды. Алайда, олардың барлығы игілік алушылардың жүктемесі мен ілеспе 

қаржылық дағдарысқа байланысты коронавирус сияқты айқын әсер етпеді. 

Көмекке мұқтаждық тұрмыстық тұрғыда, медицинада және ақшалай қолдауда 

өсті. Ұлыбританияда әрбір үшінші қайырымдылық өз қызметтеріне сұраныстың 

артуын байқауда, ал сұралған қорлардың 53% - ы қайырымдылықтың 

төмендеуін байқауда. Ресейде, КАФ зерттеуіне сәйкес, 2020 жылдың наурыз 

айында ұйымдардың 5% - ы өз қызметін толығымен тоқтатты. 

Қайырымдылықтағы құлдырау, РБК сәйкес, 20% - дан 90% - ға дейін болды. 

Осыған қарамастан, дағдарыс коронавирустың айналасындағы мәселелерді 

шешуге бағытталған жаңа жобалардың пайда болуына әкелді.  

Төтенше жағдай орын алған кезде орын алған жаңа жобалардың 

бастамаларына тоқталып өтсем, Алматылық жасөспірім Илья Кан 

Қазақстанның медицина қызметкерлеріне алғыс айту үшін өз күшімен бірегей 

білім беру жобасын іске қосты. Интернет және әлеуметтік желілер арқылы Илья 

Кан әлемдегі беделді университеттер мен мектептерден пікірлес еріктілерді 

жинады және бірге дәрігерлер мен медбикелердің балаларына ағылшын тілінен 
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онлайн сабақтар өткізеді. Осы уақытта Павлодар облысында музыка 

колледжінің оқытушысы Яна Касьян әріптестерімен бірге медицина 

қызметкерлерін үй тағамымен тамақтандыру үшін акция ұйымдастырды. 

Бастаманы сервис және тамақтану колледжі, содан кейін кәсіподақ қолдады. 

Бүгін музыканттар түскі асты, ал болашақ аспаздар кешкі асты дайындайды. 

Кәсіподақ бұл схема береді азық-түлік. Ірі қорлар аз қамтылған отбасыларға 

қажетті азық-түлік сатып алуға, сондай-ақ ауруханаларға медициналық 

жабдықтар сатып алуға қаражат бөлді. Осылайша, Halyq қайырымдылық қоры 

ТЖ режимі енгізілгеннен бері 5,5 миллиард теңге көлемінде көмек көрсетті. 

Алайда, барлық ұйымдар пандемия кезінде қайырымдылық үшін үлкен 

бюджетті сақтай алмады. Халыққа қаржылық соққы краундфандинг пен шағын 

қайырымдылық жобаларының болуына қауіп төндіреді. Соған қарамастан, 

қолдауға, әсіресе ақшаға деген қажеттілік өткір, сондықтан кәсіпкерлер мен 

жеке компаниялар қаржыландыратын ірі ұйымдардың рөлі артты.[4] 

Еліміздегі карантин шараларына байланысты, қайырымдылық қорлар және 

кәсіпкерлер әлжуаз топтардағы адамдарға және әлеуметтік жағдайы төмен 

адамдарға түрлі көмек көрсету шаралары қолға алынды. Елімізде індетке 

қатысты төтенше жағдай енгізілгелі волонтерлер бір жеңнен қол шығарып, 

жұмыла жұмыс жасады. Жастар карантин кезінде қарттарға азық-түлік, дәрі-

дәрмек жеткізіп беріп, аймақ тыныштығын бақылауға алды. 

Ғалымдар пандемия саласынан туындаған мәселелер экономика саласына 

да әсер еткенін алға тартты. Болашаққа болжам жасау қиындап тұрған сәтте 

адамдардың адами құндылықтары да өзгере бастады. Әсіресе адамдарға көмек 

көрсету секілді адам бойындағы адамгершілік қасиеттер қайта туындады. 

Әлемде түрлі қайырымдылық ұйымдар, волонтерлық қозғалыстар құрылып, 

мұқтаж жандарға барынша көмектесіп жатыр. 

Соңғы жылдары елімізде тіркелген қайырымдылық ұйымдарының саны 

айтарлықтай артты. Ал, қайырымдылық индекісін анықтайтын «Charities Aid 

Formation» халықаралық ұйымының рейтінгінде еліміз 2017 жылы 89-шы 

орында болса, 2019 жылы 78-ші орынға көтерілді. 2020 жылдың нәтижесінде 

Қазақстан өз позициясын тағы да жақсартуы мүмкін. Өйткені, биыл пандемия 

кезінде құрылған ірі қайырымдылық қорлары белсенді жұмыс істеді. 

Еріктілердің қатары да күрт өскен. Олардың барлығы пандемия кезінде түрлі 

қайырымдылық шараларын ұйымдастырды. Мемлекет басшысы өз сөзінде 

қайырымдылық пен волонтерліктің пандемия кезінде жалпыұлттық сипат 

алғанын атап өтіп, оның әлеуметтік нормаға айналғанын және халықтың дұрыс 

қабылдағанын айтты. 

Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлік қызметті дамыту, 

қайырымдылық қолдау көрсету мемлекетіміздің ұзақ мерзімді басымдығы деп 

санайды. Волонтерлік іспен айналысу-патриотизмнің жарқын көріністерінің 

бірі. Мемлекет басшысы жариялаған Волонтер жылы азаматтарымыздың 

көпшілігін қайырымды іс қозғалысы төңірегіне топтастырды. 

Қазақстандықтардың ұсынысы бойынша жасалған көптеген қайырымдылық 

және волонтерлік жобалар-соның дәлелі. 
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Мемлекет басшысы еріктілердің, қайырымдылық қорлардың пандемияға 

қарсы күрес кезінде үлкен рөл атқарғанын ескере отырып, БҰҰ Бас 

Ассамблеясы 75-сессиясының жалпысаяси дебаттарында Волонтерлерді 

жұмылдырудың халықаралық күнін жариялау туралы ұсынған бастамасы 

қолдау тауып, жүзеге асатынына сенім білдірді. Оның пікірінше, Қазақстан 

волонтерлік пен қайырымдылықты дамыту ісінде озық халықаралық 

үрдістерден қалып қоймайды.  

Қазіргі уақытта Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша түсінікті 

әрі тиімді құқықтық механизмдерді қамтитын Қайырымдылық туралы заң 

әзірленуде. 

Пандемия кезінде Онлайн форматта өткен кездесуде «Birgemiz» қоғамдық 

қорының басқарма төрағасы, «Қазақстандық «Уақыт» қоры» корпоративтік 

қайырымдылық қорының және халыққа белгілі азаматтар қайырымдылық 

шараларына атсалысты. Олар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі, 

қайырымдылық саласын дамытуға ынталандыру, қайырымдылық қызметтің 

ашықтығын, волонтерлердің рөлін арттыру және волонтерлікті дамыту 

мәселелеріне байланысты ойларын ортаға салды. 

Қорыта келгенде тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйіні, қиналған сәтте 

көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсетіп, қол ұшын беру қандай да бір 

қоғамдағы әр бір азаматтық азаматтық парызы. «Қолы ашықтық-жолы ашық» 

деген ұстанымды ұстанатын әр бір қазақ азаматы жақсылыққа жаны құмар деп 

ойлаймын. Осы бір адамзатқа тән құндылықты ұрпақтан - ұрпаққа жалғастыру 

әрқайсысымыздың үлкен міндетіміз, азаматтық жауапкершілігіміз деп 

ойлаймын.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жаһандану процесі адам өмірінің көптеген салаларына өзгерістер алып 

келді, соның ішіне мәдениет те кіреді. Ақпарат заманында өмір сұрап жатқан 

қоғамда мәдениет өнімдері бірін-бірі тез алмастырады. Әсіресе бұл «Instagram», 

«Vktontakte», «Tik-Tok» сынды әлеуметтік желілерге байланысты. Қазіргі таңда 

әлеуметтік желілердің адамдардың өмірінде алатын орны зор және оны жоққа 

шығаруға бірде-бір себеп жоқ.Сонымен қатар мұғалімнің де жаңалықтардан 

қалыс қалуға, өз оқушыларымен «бір толқында» болуға ұмтылу 

керек.Әлеуметтік желілерді пайдаланатын ұстаздар саны жылдан жылға 

көбейсе де (бұл ең бірінші кезекте жас мұғалімдердің келуімен 

байланысты),педагогтер қауымы әлеуметтік желілердің, жалпы Интернет 

технологиялардың потенциалы мен өнімдерін толық пайдаланып жатқан жоқ. 

2020 жылдың наурыз айында пандемияға байланысты қашықтан оқыту кезінде 

мектеп мұғалімдерінің де, ЖОО-ның да оқытушыларының цифрлық 

сауаттылығының жеткіліксіздігі мен «Zoom» сынды бағдарламалардың , 

қосымшалардың функцияларымен таныс еместігі байқалды.Цифрлық 

сауатталығы жоғары педагог ең бірінші кезекте өз оқушыларын жақсы түсінеді, 

бұл оның білім беру мекемесіндегі беделін көтереді, жастар арасында танымал 

және трендтегі мейлі материалдық немесе мәдени болсын өнімді сабағында 

пайдалану, материалды қызық формада ұсынуға және пәнге деген 

қызығушылықты оятуға көмектеседі. 

Барлығымыз білетіндей мектеп қабырғасында оқушылар негізгі 

бағдарламаны меңгереді, яғни болашақта оларға қажет қарім-қабілеттерге ие 

болады.Қазіргі заманда оқушылардың назарын аудартатын, сабақ материалына 

қызықтыратын педагогикалық технологиялардың шеңбері кеңейді. Бірақ сонда 

да педагогтар әрдайым сабақ материалының толық меңгеруіне жағдай жасай 

алмайды. 

Оқыту барысында пайдаланылатын қазіргі заманғы әдістер жайлы  айтқан 

кезде, ойға сабақта мемдерді пайдалану келеді. «Meme» терминін алғаш 

қолданысқа енгізген алғылшын биологы Р. Докенз. Ол өзінің «Эгоистік ген» 

атты кітабында «мемді» - мәдениет саласындағы ақпаратты сақтау және бөлісу 

бірлігі атады[1]. Қазіргі уақытта термин жаңа мағынаға ие болды. Зерттеуші 

Т.Е. Савицкая бойынша мем жаһандық құбылысқа айналуда[2]. Оған 

редакцияланған фотосуреттер, фотомонтаждар және бейнероликтер кіреді. 

Әлеуметтік желілердің арқасында мемдер тез тарап, әрі қарай сан рет өзгеруге 

деген мүмкіндікке ие болады. 

Егер де сабақтан кейін оқушыларда тақырыпқа байланысты эмоциялар 

болса, оны талдап жатса есте қалады.Мемдерде әрқашанда жасырын ойдың 

болуы, оны сабақ барысында қолдануға тамаша себеп. Тіпті адамда белгілі бір 

тарихи оқиға жайлы еш  ақпарат болмаса да, ол мем мағынасын өзі ұғынуы 

мүмкін. Сонымен қатар мемді есте сақтау өте оңай[3]. 
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Мемдердің ең көп таралған формасы графикалық сурет болып табылады. 

Мысалға ол оқушыға бір ойды жеткізетін, жазуы бар танымал кино немесе 

мультфильм персонажы болуы мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берілген суретте мультфильм кейіпкері Спанч Боб қолында «Әйелден 

ешқашан батыр шықпайды» атты стеоротиптің қазақ халқында болмағанын 

жоққа шығаратындай. Ел басына күн туғанда қазақ қыздары ерлермен қатар 

қолдарына қару алып, жауға қарсы шыққанына тарих дәлел. 

Айта кететін жәйт, мемде міндетті түрде белгілі бір мағынаға ие болуы 

шарт емес. Ол сабақта көңіл-көтеру элементі рөлін атқаруы мүмкін, себебі 

юмор арқылы қабылданған ақпарат әрқашанда жақсы есте қалады. Тіпті 

оқушылардың өзіне сабақ тақырыбына байланысты мем шығаруға тапсырма 

беріп, сабақ соңында үздіктерін таңдауға болады. 

Видеомемдер де тамаша оқыту құралы болып табылады. Қазақ тілді 

кеңістікте видеомемдерге Қайрат Нұртас сынды танымал әншілердің 

видеолары мен «Қалаулым» бағдарламасының үзінділері 

пайдаланылады.Видеомемдердің үлгілері ya_otpan_club  инста-парақшасына 

салынған. Сонымен қатар «Вконтакте» әлеуметтік желісінде тарихқа арналған 

мемдер «Kz memes» группасынан үнемі шығып тұрады.Бірақ мемдерді сабақ 

барысында пайдалануда мынандай мәселелерге назар аудару қажет: 

Мемдер грамматикалық жағынан сауатсыз болуы мүмкін; 

Дөрекі сөздер қолданылуы мүмкін; 

Мем өзекті болмауы мүмкін (яғни мемнің өзекті болу уақыты бар) 

Мемдерді тек сабақты ашу материалы емес, бағалау элементі ретінде де 

пайдалануға болады. Жаңартылған мазмұн жүйесіне Қазақстанның орта білім 

беру жүйесі өткен кезде ең мәселесі көп және өзгерістерді ьалап ететін бөлігі 

бағалау болды. Мемдер арқылы «тамаша», «жақсы жұмыс», «жарайсың», 

«талпын» немесе «көңілім толмайды» деп жұмыстарды бағалауға болады. 

Қажеттісі осы мәндерді білдіретін мемдерді стикер ретінде шығарып, таратуға 

болады. Бұндай әдісті шетел мектептерінде креативті мұғалімдер кеңінен 

пайдалануда. 

Қорыта айтқанда тарих сабақтарында мемдерді пайдалану тек ақпаратты 

жеңіл және түсінікті формада жеткізу құралы ғана емес, оның тек оқушылар 

мен студенттердің арасында ғана емес, жалпы тақырыпқа қызығушы адамдар 

арасында тез таралуында. Мемдерді пайдаланудың тағы бірн 

артықшылықтарының бірі тез жасалуында, яғни интернетте мемдердің дайын 
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формалары өте көп, мұғалімге тек өзіне қажетті жазуды қосу керек. Сондықтан 

тарих сабақтарында мемдерді пайдалану өскелең ұрпақты тарихқа 

қызықтырудың тамаша амалы. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЖӘНЕ МИССИОНЕРЛЕРЛІК САЯСАТ 

   

Оңайбергенов Е.С. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе  өңірлік университеті 

 

Алдыма қойған басты мақсаттардың бірі миссионерлер мен 

Ы.Алтынсариннің қатынасына объективті тұрғыда баға беру. «Кейбір 

ғалымдарымыз» айтып жүргеніндей шындығында да Ыбырай миссионерлік 

қызметпен айналысты ма? Оның осы саясат барысындағы қызметінің қандай 

дәрежеде болғанын айқындау. 

Енді қолдағы бар еңбектерге сүйене отырып, жоғарыдағы сұрақтарға 

жауап іздестірейік. Патша үкіметінің отарланған бұратана халықтарды 

орыстандыру жолында қолдау тапқан тәсілдің бірі қара халқының ғасырлар 

бойы болмысымен араласқан араб жазуын қолданыстан шығару болатын.  

Бұл саясаттың түбінде қайткен күнде де араб графикасын кириллицамен 

ауыстыру ісі тұрды. Нәтижесінде қазақ халқы келер ұрпағы үшін өте қауіпті 

дерттен жапа шекті. Тарихқа бір сәт үңілсек, отаршылдардың барлығы,  бодан 

халықтарды рухани жағынан билеудің сенімді жолы, халықты есінен ауыстыру 

үшін оның дінін, тілін өзгертуге тырысып бақты. 

Қазақ даласында қолданып келген араб жазуын өзгерту мемлекеттік 

стратегиялық басты бағытына айналды. 

1876 жылы Орынборда халық ағарту министрі граф Толстой бұратана 

халықтар үшін арабша жазуды орыс графикасына көшіруіне нұсқаулар береді. 

Граф Толстойдың да миссионерлік саясатты қолдап, соған дем бергенін мына 

бір «Өлкеде араб әліпбиінен орыс алфавитінің  үстем  түсетін кезі де келер» 

[Мырзахметов, 1993:25] деген сөзі дәлел. 

Ыбырай, сөз жоқ орыс тілі мен мәдениетіне еліктеді. Алайда ол патша 

үкіметінің отарлауына алғашқы кезде түсінбеген секілді. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35193/
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Белгілі тарихшы ғалым М.Қойгелдиевтың айтып өткеніндей «қазақ 

қоғамы басқару ісін жаңа кәсіби сатыға көтеру мақсатында отарлық әкімшілік 

қазақтардың өздерінің арасынан басқару аппаратына қажет мамандар даярлауға 

кірісе бастады. Орысша білім және тәрбие алған қазақ жастары өз жұртының 

арасына да орыс мемлекетімен мәдениетінің мүддесін өткізуші құралға 

айналуға тиіс болды. Ш.Уалиханов пен Ы.Алтынсарин белгілі дәрежеде осы 

мақсатқа  қызмет жасады.  

Дегенмен бұлардың өздері де көздерін жұмып, бастарын шұлғып, отаршыл 

әкімшіліктің еркін орындаушыларға айналған жоқтын. Олардың көңіл күйінде 

қайшылық байқалды. Бір жағынан олар еуропалық білім және мәдениетінсіз 

қазақ жұрты ортағасырлық надандықтан шыға алмайтынын түсінді. Сонымен 

қатар олардың тереңдеп еніп келе жатырған орталық тәуелділік дәуірінің 

жағымсыз жақтарын аңғармасқа шарасы жоқ еді» [Қойгелдиев, 1995:29] деп 

орынды баға берді. 

Бірақ сол заманда «заманына қарай адамы» дегендей қазақ халқының 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларын ескере отырып, миссионерлермен тату - 

тәтті, дипломатиялық қатынас орнатуға мәжбүр болды. Бір адамның патшалық 

үкіметке қарсы шығуы реакциялық саясат екенін түсінген тәрізді. Қарсы шығу 

мүмкін де емес еді. Ыбырай Алтынсарин орыс алфабитін енгізуге қарсы болды. 

Ол осы ойын Ильимскийге, Катаринскийге жазған  хаттарында білдірді. 

Ыбырайға тағылып келген айыптың бірі «қазақ хрестоматиясының орыс тілінде 

шығуы осы арқылы патша саясатын қолдаушы дегендей жала жабылды. Осы 

мәселеге кеңірек тоқталсақ. Шынында миссионерлік педагогиканың негізін 

қалаушы атышулы колонист Н.А.Ильминский еді. Ол өз мақсатына жету 

жолында Ыбырайды қол шоқпар ретінде пайдаланған себебі біреудің қолымен 

от көсеу тиімді болса, екіншіден онсызда қазақтарға мектеп ашуға ынтық 

Ыбырайды пайдалану оң нәтеже берері анық. Миссионерлік бағыттың негізі 

Ильминскийдің қолына шоғырланды. Міне осы кезден бастап Ыбырай 

Ильминскиймен жолдас болып, онымен рухани соғыс жүргізуге белсене кірісті. 

Барлық миссионерлердің мақсаты қазақтар арасына інжіл педагогика 

жүйесін таратып, ол елдерде христиан дінін уағыздау болатын. Осы мақсатта 

патша үкіметі Ильминскийге бүткіл құзырды беріп қойды. Ыбырайдың жиырма 

жылдық оқу ағарту жұмысы Ильминскийдің есімімен тікелей байланысты. 

Ильминский қазақ даласында ашылған мектептердің инициаторы 

[Измайлов,1993:79] болды. Ильминскийдің еңбегімен атқарған қызметіне 

академик Карчаковский «Қазан мектебінің көрнекті өкілі, керемет түрколог 

және арабист, бұратаналар арасында миссионерлік және ағартушылық 

идеяларды жүзеге асыруда белсене атсалушы болды: Алайда ол түркология 

ғылымына да, арабистика ғылымына да ешнәрсе бере алған жоқ» 

[Жармұхамбетов, 1991:60] деп қынжыла айтады. 

Бәрімізге мәлім Ыбырай отаршылдың білім ордасынан терең жетіліп 

шықты. Арматы туған халқының көзін ашып, көкірегіне сәуле түсіру болатын. 

Алайда сырттан еріксіз қыспаққа алынған миссионерлік дүниетаным 

Ыбырайдың бойына дарыған жоқ. Бұл жөнінде М.Әуезов «ол шіркеу тарапынан 



274 

 

және мұсылмандық тарапынан екі жақты қысым болып жатырғанын сезді. 

Мұсылмандар оған қазақ балаларын шоқындырғысы келеді деп, жала жапты, ал 

ресми түрде оған көмектесіп жүрген нағыз миссионер Ильминский. Бұл 

мектептер арқылы өзінің орыстандыру идеясының тезірек жүзеге асатынына 

сенімді болатын» [Мырзахметов, 1993:48-49] деп мәселенің мән-жайын 

көрсетіп отыр. 

Ильминскийдің ойы Ыбырай қазақтар арасына мектеп ашса, сонда орыс 

алфавитін қолданса,  оны орыс елінің азаматы істеп отыр дегізбей өзі ашқан 

болса, міне сонда жаңа идея Алтынсариндікі болады. 

Шынын айту керек Ильминскийдің әрі министр Толстойдың тікелей 

араласуымен Ыбырай өз еңбектерін орыс алфавиті негізінде жазуға мәжбүр 

болды. 

Сөзіміз дәйекті болу үшін Батыс Сібір генерал – губернаторының ішкі  

істер министріне жазған хатынан «Торғай облысының халық мектебі 

инспекторы Ы.Алтынсарин қазақтардың халық өлеңдері мен дастандарының 

мәтінін маған әкеліп тапсырды. Біз орыс алфавитінен қазақ грамматикасын 

жасауымыз тиіс. Бұл іс Ильминскийге тапсырылды»[ Мырзахметов, 1993] деп 

хабарлауынан қазақтар үшін орыс алфавитін жасаған Ильминский екені, ал оны 

іс жүзіне пайдаланып, тәжірибеден өткізуші Ыбырай екені көзге ұрып тұр. 

Әрине Ыбырайдың бұндай әрекетке баруын халқы баста түсінген жоқ. 

Мұндай әрекетті Қостанайдағы екі кластық аралас мектептің оқытушысы. 

Соколов зінің 1888 жылғы естелігінде «Троицк молдалар арасында Ыбырайды  

орысқа ілтипатпен қарағаны үшін оны қазақ балаларын шоқындыру үшін 

қызмет етіп жатыр деп, қазақтардың жек көргенін [Мырзахметов, 1993]айтады. 

Бұл Ыбырай қазақ балаларын шоқындыру үшін емес, қайта орыс – қазақ 

мектептерін халық мүддесіне пайдалануға әрекет жасағанын қарапайым халық 

түсіне бермеді. Ендігіп жүйесіне оралсақ 1864 жылы 8 наурызда өзінің тұңғыш 

мектебін ашады. Осы қуанышын Ильминскийге білдіріп хатында «Көптен 

күткен арманым орындалып, мектеп ашылды. Мен балаларды оқытуға қойға 

шапқан аш қасқырдай кірісіп кеттім» [Жармұхамбетов, 1991:] деп рахаттана 

жазады. 

Ы.Алтынсариннің тікелей араласуымен 1879 жылы Ырғызда екі класты 

орыс – қазақ училищесі. 1881 жылы Ақтөбеде бір класты орыс - қазақ мектебі 

ашылып, 16 бала қабылданады. Мектептің алғашқы мұғалімі А. А.Мазохин. 

1884 жылы Ақтөбеде, 1887 жылы Қарабұтақта орыс – қазақ мектептері 

[Абенов, 2020:87] тікелей Ыбырайдың қолдауымен ашылды. 

Ыбырай қазақтардың әлеуметтік қоғамдық жағдайын ескере отырып, 

мектептерде қолөнер сабағын ұйымдастырды. Бұндағы мақсат жастарды ата 

дәстүрінен хабардар ету, ұлттық болмысты қайткен күнде де сақтап қалу еді.Ол 

туған халқының қоғамын жан-жақты зерттей келе, жасаған қорытындысы «Бір 

ескеретін нәрсе, қазақ азбаған халық. Оның талабы біреу-ақ. Келешегі үшін 

пайдалы біліммен өнерді игеру тиімдірек» [Смайлова, 1199:13] деп қазақ 

даласын  жайлаған надандықты жоюға талпынады. 
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ХІХ ғасырдың 80 жылдарында әйелдерге білім берудің негізі қаланады. 

Бұл игі іс те Ыбырайдың бастамасымен ашылады. 

Тап осы қазақ қыздарының мектептерін неліктен ашуға рұқсат берді деген 

орынды сұрақ туады. Отарлық үкіметтің көксегені қазақтың қара көздерінің 

көкірегіне сәуле түсіру емес, сол баяғы орыстандыруды меңзегені көрніп – ақ 

тұр.  

Бұл жөнінде Орынбор оқу округінің полпечителі Михайлов қазақ 

қыздарына бұл мектептерде «қолөнер шеберлігімен бірге сауат ашуға және ең 

бастысы орыс тілін оқыту арқылы қырғыздарды орыстандыруға жағдай жасауға 

болады» [Смайлова, 1199:13] –деп отарлық пиғылын ақтарып салып отыр. 

Қазақ қыздарына білім берудің мәнісі мынада еді. Ол ертең қазаққа 

тұрмысқа шығады, ана болған соң күйеуімен баласына орыс тілімен мәдениетін 

игеруге ықпал жасайды. Екіншіден, шығыс халықтарының үй ішімен болашақ 

тәрбиесі әйел адамның қлында екені белгілі. 

Міне осындай қатерлі іске отарлық үкімет ерекше назар аударды. 

Алайда сол бір қазақ көгіндегі күңгірт заманда қазақ қыздары үшін мектеп 

ашып, оларды ұлттық білімен өнерге баулау қаншалықты игілікті іс десеңші. 

Осылайша Ыбырай өмірінің соңына дейін миссионерлік індетпен күресіп 

өтті. мәселен, В.В.Катаринскииге жазған хатында Ор қаласының мұғалімі, 

Бассоновтың миссионерлік жат қылығы жөнінде «бақсам ол, үшінші –төртінші 

сыныптарға бір ай бойы інжіл парыздарын уағыздаумен айналысқан 

[Смайлова,1199:14] –деп қынжыла хат жазып төтенше түрде шара қолдануымен 

және Бессоновты оқу жүйесінен аластатылуын сұрайды.  

Қазақ халқына жасалып жатқан игі істерге қарамастан қазақ ауылын билеп 

төстеген бай шонжарлар, рухани өмірдегі тіріге молдалар Ыбырайдың орыс 

мәдиетіне шақырға ұранына қарсы болды.  

Олар Ыбырайды «шоқынды» дегендей өсек таратады. Ыбырай ашық түрде 

дін үстемдігіне қарсы болды. 

Діннің халық санасын тұмшалап, бұғауда ұстайтынын айтты. 

Ыбырай осы тәрізді ағайындарымен дос жарандарының көре алмай 

күндегені жөнінде [Жармұхамбетов, 1991:74]; 

                              Аласы ағайының алаңдаты, 

                              Көре алмай көп ішінен жамандаты. 

                              Шоқынды крест тақты, кәпір болды, 

                              Келгенін аузына айтып бақты. 

                              Надандық қандай қызық қарап тұрсаң, 

                              Көңілі соқыр көрмейді, көзге ұрсаң 

                              Бабын қалай табарсың бұл қазақтың, 

                              Басқа тебер жаныңды құрбан қылсаң 

                              Бар айыбын баласын оқытқаным. 

                              Орыстың біліміне тоқытқаным. 

                              Орыссыз кеңімейді өрісің деп, 

                              Айтқандықтан атандық қапір залым» -деп қинала жазды. 
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Сөз соңында айтарым Ыбырайды танып білу оның өмір сүрген заманынан 

бастау алды. Ол өмір сүрген заман қазақ халқының өткен тарихындағы ең бір 

күрделі де,қайшылықа толы дәуір еді. 

Мүмкін Ыбырай бірқатар миссионерлермен бірге жүріп, хат алмасқан 

болар, бірақта, көшерін жел – қонарын сай білмей жүрген көшпенді елдің 

тығырықтан шығарудың бірден – бір жолы оларға білімді, ғылымды терең 

меңгеру керектігін айтып, осы бағытта көрші орыс халқынан үйрететін 

нәрсенің мол екендігін айтады. 

Тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйіні, Ыбырай отарлық езгіде отыра тұра, 

оның халықы үшін жасап жатқан игі ісі бұрын соңды тарихта болмаған оқиға 

еді. «Аққуға оқ атпа киесі тиеді демей ме» атам қазақ, сондықтан да киелі де 

қасиетті елі үшін еңіреген бабамызға жала жабу әбестік деп есептеймін. Бұндай 

қателікті тарих та, Ыбырайдың аруағы да кешірмейді. 
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ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН: ҚАЗІРГІ АХУАЛЫ МЕН 

ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Оразбай Ш.Қ.  

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  университеті 

 

Биыл еліміз Тәуелсіздіктің отыз жылдығына қадам басты. Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жылдың алғашқы күндерінде жариялаған 

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында еліміз, мемлекетіміз үшін 

айтулы датаға орай биылғы он  екі ай толымды істерге толы болу керек екенін 
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айтты. Мақала бірнеше  бөлікке бөлінген. «Ұлағат пен ұстаным» аталатын 

бөлімінде Президентіміз жастардың бойында патриоттық сезімді 

қалыптастыру, отансүйгіштік қабілеттерін арттыру қажеттігін айтты. Ол: 

«Адам баласы  дүниеге патриот болып келмейді. Ол білім мен тәрбие  алып, 

әлеуметтік ортамен  араласып,азаматтық болмысын қалыптастыру кезінде 

патриотқа айналады»,-дейді. [1]  

       Біз тәуелсіз елдің тәуелсіз ұрпақтары бостандықтың бізге оңайлықпен 

келмегенін жақсы білеміз. Ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалысып, 

талай зұлмат замандар мен нәубеттерді бастан өткерді. Осының бәрі халықтың 

есінде сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа берілуге тиіс. Расымен де, Тәуелсіздік 

құрдастары ойы толысқан отыз жасқа толды. Егемен елде дүниеге келіп, өсіп-

жетілген замандастарымыздың санасы сергек, көзқарастары да, өмір салттары 

да өзгеше. Бірақ Тәуелсіздік құндылығы жадына біржола шегеленіп, мәңгі 

сақталуы үшін өскелең ұрпақ оның қадірін білуі керектігін Мемлекет 

басшысының жоғарыда айтып өткендей өз мақаласында баса айтқан болатын. 

Расында да, елеміздің кемел келешегі біздің қолымызда. Заманға сай даму үшін 

жаңа технологияларды игерген, жаңаша ойлайтын білімді жастар қажет. Бұл-

заманның бізге қойып отырған басты талабы. Ал мемлекет тарапынан ел 

жастарына күні бүгінге дейін қолдау көрсетіп келді, ол әлі де жалғаса 

беретініне сенімім мол. Білім мен ғылымды  игерген жастар-еліміздің ертеңгі 

тірегі. Алайда мына бес күндік фәни тек ақ жолақтан тұрмайды. Сені қажырлы 

қайратты ететін, сынайтын, қиын сәттерден құралып жинақталған, 

жалқаулығыңды ысырып, ақылың мен адал еңбегіңе мұқтаж, және  сабыр мен 

шүкіршілікті қажет ететін қара жолақтанда да тұрады. Міне,ата-бабаларым  

жеңілдің үстімен емес, кесірінше ауыртпашылығы қаншалықты ауыр болсада, 

келешек ұрпақ үшін барлық қиындыққа төзе білді, және ол қиындықтан 

шығып,жемісін ұрпағына аманат етті.  

Бірақ қазіргі кезде келешек ұрпақтың тең жартысы ата-бабамыздың 

қанымен сіңіп,  терімен келген бастысы үкілі үміт отының титтей болсада 

сенімі бар асқақ арманы болған-аманатының құндылығын бағаламай жүр. Оған 

дәлел, қазіргі кездегі Тәуелсіз  Қазақстанның жағдайының кейбір аз-кем 

тұстарының көрінісі. Ендеше, Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі жағдайы мен 

әлеуметтік дамуындағы өзекті мәселелерді жетік қарастырып, толықтап 

тоқталып, ой елегінен өткізіп, саралап көрейік. 

Мектеп формасындағы толағайлар. 

Көшеде немесе қоғамдық көлікте оқулықтарға лық толы ауыр сөмке 

арқалаған бірінші сыныптың оқушыларын көргенде көңілімді еріксіз бұлт 

торлайды. Бұл көрініс кім-кімді де болсын бей-жай қалдырмайтын шығар. Неге 

жыл сайын осы сөмкелерді жеңілдету керектігі жайында айтамыз, ал ол болса 

ауырламаса жеңілдер емес?  Сөмкенің физикалық ауырлығымен қоса моральдік 

ауырлығы да оңай болып тұрған жоқ. Бес күндікке көшу күніне жеті сабаққа 

дейін оқуға мәжбүрлеп тұр. Мұның бәрі не үшін? Оқу бағдарламасын 

оқушыларға салмақ салмайтындай етіп құрастыруға болмайтын ба еді? 
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2017 жылы бұл іске кірісіп кеттік. Оқу курстарын сығымдадық, 

жаңартылған білім беру мазмұнына кезең-кезеңмен көшудің жоспарын бекіттік. 

Алайда шешілмеген мәселе қалды: оқушылардың өмірі әлі де қарбаласқа толы, 

функциональдық сауаттылық деген желеумен оларға керектісін де, 

керексіздігін де тықпалаудамыз. Қоғам арасында кейбірі күмәнмен қараған 

үштілділік мәселесі бір жылдық дау мен түсіндіру жұмыстарынан кейін әлі де 

ел талқысында. Дәл қазір үштілді білім беруді толық қолға алсақ олқы соққы 

болуы  мүмкін. Бүгінде жаратылыстану ғылымдары ұстаздарының тең жартысы 

ағылшын тілінде білім беріп жатыр. Ал шындығында, көптеген оқушыларға 

физика, химия, биология пәндерін ағылшын тілін қойып, өз тілінде оқып 

үйрену қиынға соғады. Егер осылай жалғаса берсе, оқушылардың бұл пәндерге 

деген қызығушылығы болмайды. Расымен де,білімге деген құштарлықты 

жоғалтпай,  мұндай жүкті арқалау үшін оқу формасын киген толағай болу керек 

шығар. Балалардың  шамадан  тыс  жүктемесі  жөнінде  баспасөздерден,  

эфирлерден түрлі мінберлерден дабыл қағылуда. Ата-аналар ассоциациясы, 

мұғалімдер, журналистер, ғалымдар да үн қосты. Бағдарлама күннен-күнге 

күрделене түсуде, ал оны еңсеруге тиістілер кері кетіп барады-олар енді әріп 

танып, жазып үйренген кездерінде алған білімдерінен де ажырауда. Бұл бір 

біздегі мәселе емес, әлемдегі жағдай. Балалардың білімінің ақсауын  

интернеттен көреміз, алайда оның түп-тамыры тереңде сияқты. Біздің қоғам да, 

мектеп те формализм мен жоқтан бар жасауға ұмтылудан құралған. Көршілес 

Ресейдің білім министрі айтпақшы, балалардың көбі оқып жатқандай, ал 

ұстаздар оқытып жатқандай кейіп танытады. Өкінішке орай бұл көзбояушылық 

бізге тән. Біздің ата-аналар 2050 жылға қарай дамыған 30 елдің қатарына 

қосылғанымыз бен мамыражай тірлікті елестетеді. Қазақстанның көптеген 

тұрғындары әлемдік өркениеттің үздік жетістерімен жан-жақты қаруланған үш 

тілді полиготтар.  Олар ағылшын тілінде орыс және қазақ тілдерінде жазғандай 

жазып, еркін сөйлейді. Мүмкін ол кезге дейін қытай тілін үйренуге деген 

қажеттілік те туып қалар. Алайда елде ол кезге дейін мемлекет басқару басына 

келетін осы ұрпақ білімсіз, ештеңенің байыбына бармайтын, басқарудың 

бағытын дұрыс арнаға бұра алмайтын дудумал күй кешеді деп ойлайтын 

пессимистер де көбейіп келеді. Дегенмен, дәл қазір ғасырлар бойы қалыптасқан 

халық даналығына сүйенгеніміз абзал: асыққан-сайтанның ісі. Осы істің 

нәтижесін қайтадан саралап, таразылау қажет. Үштілділік сөзсіз жақсы, 

дегенмен әр істің өз уақыты бар.  Балалардың жүктемесі онсыз да ауыр, өсіп 

келе жатқан ұрпаққа білім мен тәжірибе ғана емес, ең бастысы ұлы істерге 

қажет денсаулық  керек, осыны ескеру арқылы біз ертеңімізді бүгін қорғауымыз 

керек. [2]  

       Коронавирус. Бұны тәржімалап тәж-тақал дегендер де болды. Қалай 

құбылтып айтсаңда тажалды тәржімалмен тежей алмаймыз. Қолыңнан келсе 

сақтан, денеңді дерт емдесе емдел, бітті. Осыдан бір жыл бұрын Қазақстаннан 

коронавирустың шыққанын білдік. Алғашында Алматы қаласынан 2 адамнан 

атын естігіміз келмейтін аурудың шыққанын естідік. Шошыдық, қас 

қарайғанша науқастардың саны 4-еу екенін білгенде төбе шашымыз тік тұрды. 
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Бүгінгі  күні коронавирусқа шалдыққандардың саны күннен-күнге көбейіп келе 

жатыр. Қоғам қорқып қалды. Рас. Жер басып жүрген 7 миллард адамды күндіз 

күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Ауру желмен келіп,термен шығады демей 

ме? Коронавирус Қазақстанға  тіркелмей тұрып, елдің бас санитар дәрігері 

Жандарбек Бекшиннің баспасөз маслихатында айтқан мына бір сөзі желіде 

желдің  жылдамдығымен тарап кетті. Сөзбе-сөз: «Біздің болжамымыз бойынша, 

11-16 наурыз аралығында бізде коронавирус тіркелуі мүмкін. Бірақ бұл болжам 

ғана. Бір апта ары, бір апта бері, -деді ол. Ауласы бірдің ауасы бір демей ме?! 

Қытай шекарамыз түйісетін ел. Жалпы  аспан асты  еліне ауру-аспаннан түскен 

жоқ, бірақ түшкірігіннің бәрі-Эксклюзив. Тұмауды құстан бір,шошқадан бір 

жұқтырды, енді міне жұмбақ дерт коронавирус пайда болды. Құдайға шүкір, 

әзірге еліміз бұл аурудан ада деп жүргенінде, пікір бұрыс болжам бүйірден 

бүлк етті. Дүрбеленнің дүлей дауылы күн өткен сайын күш алды. Қазіргі кезде 

түрлі желіде түрлі теріс ақпараттар құйындай шыр айналып жүр. Қорыта 

айтқанда, коронасын білмеймін, бірақ виртуальды вирусты, жалған ақпаратты 

тарата бермейік. Әйтпесе жүрекке жүк болып кетті. Өйткені біз адамдар 

түшкіріп, пысқырып, дәрі қабылдап дертті ығыстырып тастаймыз деп арқаны 

кеңге салдық. Еңкіреп кірген коронавирусын еңкілдеп кетеді деп жорыдық. 

Бірақ бәрі адамның айтқанындай болса, бес күндік қмірге жалған деген тіркесті 

таңбас едік. Бұл жолы да ауру адамды алдап соқты. Коронавирустан жан тәсіл 

еткенде ойландық, жүз дегенде қорықаннан жанымызды қоярға жер таппадық. 

Түшкіріп қалғанды, үшкіріп жіберу тұрмақ, танауынан су ағып, бетперде киген 

пендені көрсе бетімен безіп  кететін болды адамдар. Қазірде көңіл көлшітетін 

хабар жоқ. 

Пандемия алты құрлыққа адам сенгісіз  бей-жай қалдырмайтын әлеуметтік 

дағдарыс  әкелді. Ол жұмыссыз қалған жұрт, қаңырап тұрған ғимарат, жабылып 

тынған бизнес. 1930 жылдары жер басып жүрген  жұртты қатты қысқан ұлы  

дағдарыстан кейін әлем қазіргідей қатты соққыны қабылдамап еді деп бір 

қайырды. Және әлемдік әлеуметтік 2022-жылға дейін қалыпқа келмейді деп 

қойып қалды. Бұл-біз үшінде қауіпті жайт. 2021-жылдың соңына қарай 

Жахандық экономиканың әлеуметтік  шығыны 7 трлн долларға жетеді деп 

болжады. Естіген  сайын есінді алатын сандар осынша қатерден қызметін 

тоқтатып сан соғып қалған салаларды, бизнесі тұралап тұрған 

отандастырмыздың әлеуметтік жағдайын одан  сайын нашарлатты. Карантин 

әйелдерді әдеміліктен, сәл-салондардың нәпахасынан алыстатуда. Тойсыз 

қалған әртістер ойсыз дүниеге бас ұруда. Өнімді экспорттау, импорттау 

жағдайыда бәсеңдеп, сауда-саттық салаларына әсеріне  тигізе отырып, 

әлеуметтікті тағыда ақсаңдатты.  Ендеше осы мәселенің екінші қырына үңілсек, 

дағдарыс  бір тарапты тақырға отырса, екініші тараптың таудай талабын 

ұшпаққа шығаратыны бар. Төрт қабырғаға телміріп қалған адамдардың 

ғаламтордан басқа ермегі болмағанын есепке  алсақ, онлайн форматтағы кино, 

сауда, сайттар қаржыны қарпып  тапқанын айғақтау  аса қиын емес. Сол себепті 

пандемия кезінде Қазақстанда SMM, Маркетолог, IT мамандарының табысы 

жоғары және көп сұраныс ие болды. Пандемия кезіндегі  ахуалға Қазақстанның 
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медицина саласының қауқары толықтай жетпеді. Маманның жетіспеуі, 

масканың жоқтығы, арнайы аппаратуралардың болмауы, аурухананың толық 

қамтамасыз етілмеуі, бастысы дертке дауа болатын вакцинаның өз елімізден 

табылмауы, және қаражаттың аз бөлінуі, кеш қимылдауы-басты мәселелердің 

бірі еді. [3]  

Zoom.Tik-Tok. Қызыл тілден қыран баптап ұшырған келесі қаузайтын 

тақырып-коронавирустың залалы, жаңа технологияның алабы  десекте болады. 

Яки Зуум. Зуум-конференция, жиналыс, сұхбат, сабақ. Бетпе-бет жүретін 

жиынның бәрі қазір Зуум  деген үш  әріпке сыйып кетті. Құдіреті неде десеңіз-

Заманына қарай  заңы, тоғайына қарай аңы. Яғни Covid-19 адамзаттың алға  

қойған мақсаттарына білгенін істеген кезде біз тығырықтан шығу амалын іздеп 

сабылдық. Таптық. Алғашында жер басып жүрген  7 млрд адамды төрт 

қабырғаға қамаған дерттің келгенінен кеткені тез болар деп онлайн өмірге 

қырын қарағанымыз рас. Беріспеуге тырыстық. Қол алысып амандасып, қарсы 

отырып жиын жасап сабақта қатар отырып бұйым жасап бұрынғыдай көргіміз 

келді. Алайда адамзат көнді. Парсының мақалымен айтсақ, Заманың сенімен 

келіспесе де, сен заманымен еріспе. Беріспей дегенімізбен керіспей Зуум  

қосымшасын алдық. Бұрын  ұлы телефонды  тастап, далаға  шығып ойнап кел 

дейтін ата-анамыз қазір  керісінше далаға шықпа, ұялы телефонынды қолға 

алып, сабағыңды оқы дейтін жағдайға тап болдық. Көктемде өктем келген 

дерттің салдарынан онлайн өмірге көшкенде таптырмас құралға айналған 

Зуумның-өте қауіпті жүйе екенін мамандар жақсылап айтып келеді. Оған дәлел: 

атақты GOOGLE копорациясының зуммды пайдаланудан басып өтіп бас 

тартқанын айтуға болады. Тағы бір дерек: хаккерлер Зуумды бұзып, желі 

арқылы жарты млн қолданушының мәліметтерін сатып жіберген. Зумм-

платформасын жасауын жасағанмен, қауіпсіздігін әр қоғамға тапсырып 

қойғандай. Tik-Tok-ғаламторда елді шулатып жүрген тағы бір тренд. Тілге 

тұздық болған Тик-Ток Қытайдың ойлап тапқаны. Желідегі қазақ зиялыларын 

кекетіп күлкіге айналдарған видео-бұл арсыздық. Тик-ток деген желіде 

ұлыларды мазақ қылған арсыздың әрекеті. Бірақ бұл білім жүйесіндегі 

білімсіздіктің нәтижесі емес, осы роликті істеген баланың ата-анасының 

ақылсыздығының салдары. Әйтпесе қазақтың бүгіні үшін, Алаштың болашағы 

үшін қара басын қиып берген ұлы тұлғаларды кекту-сау адамның әрекеті  емес. 

Тик-токтың мақсаты-әуенді бейне, жазба  салу. 2019 жылы желіге желімдей 

жабысқан қолданушылардың арқасында тик-ток 300 млн-дай тапқан. 2020-2021 

жылы өсімді 5.7 млн жеткізуге көздеп отыр. Бұған біздің жастар құмар. Тек 

өкініштісі-әуенге іс-қимылдарының үйлеспеуі. Керісінше ар мен тәрбиеден 

аттап ойсыз, мағынасыз дүниені пайдалануы-ашуыңды келтіреді. Мәселен Тик-

токтың әлеуметке тигізер жағымсыз тұсын бірінші болып байқаған АҚШ 

Президенті 15 қыркүйекте АҚШ-та Тик-Ток толық сөндірелетінін айтты. Ән 

салып, би билеп жүргенде тұтас  елдің қауіпсіздігіне қауіп төнетінін Америка 

аңғарды. Өзгелер ше? Өзгелерде әрекет етті. Мәселен, Үндістан 2020 жылы 

жазда Тик-токты түбімен сөндірді. Ал біздің елде ше? Бізде ахуал бұрынғыша, 

көбімесе азаяр емес. Тренд үшін хайп қуып жүргендер қаншама. Ұлттық 
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кодтың ұмытылып бара жатқанын, осыдан-ақ түсінуге болады. Ұлттық код-

тамыры тереңнен бастау  алған тариыхымыз, рухани және материалдық 

мәдениеттеріміз, ұлттық нақыштағы ұлттық оюмен өрнектелген ұлттық 

киіміміз, ұлттық тамағымыз, рәміздеріміз, ана тіліміз, дініміз, діліміз, тәрбиелік  

мәні зор  салт-дәстүріміз. Бастысы-ата-бабамыздың аманаты. Біздің 

парызымыз-аманатқа қиянат жасамай, ұлттық кодымызды көзіміздің ағы мен 

қарашығындай сақтап, келешек ұрпаққа аман-есен жеткізу. Және ұлттық 

кодымызды сыйлап, құрметтеуіміз керек. Олар біздің қазақ екенімізді айқындай 

алатын ата-бабамыздың көзі. [4] 

Заң және Заман. Заң жазалау үшін емес, азаматтардың жаза басудан 

сақтайтын құжат. Жемқорлық. Жер құрт секілді осы бір сөздің біздің қоғамға 

еніп кеткені, шегін шекпенділердің осыған еріп кеткені қатты қынжылтады. 

Пара беруші бар кезде, пара алушы болады. Немесе керісінше. Құбылды 

құбылта айналғандар ақшаны атасынан артық көріп жүргенде жапа шегетін 

баяғы қарапайым халық. Халық қаласа, хан түйесін сояды дейтін қазақтың сөзін 

ұмытқандар қазір түйесін соймақ түгілі, қойының құмалағын қимайтын болды. 

Мемлекет  мүддесінінің  қажетіне қызмет етем деп ант-су ішіп, артынша 

қарасын көрсетпейтін шенеуніктер қаншама. Осы тұрғыда Президент Қасым-

Жомарт Тоқаев  «Жемқорлық-қоғамның дамуын тежейтін кесел екенін, оны 

жою басты міндеттің бірі екенін» айта өтті. Елдің есін алып, халықтың қарызын 

тоңап жүрген шенеуліктер кеш болмай тұрып ойлануы керек. Жегендеріңізді 

желкеден шығар күні алыс емес. Саясатқа әзіл болсада, мағыналы мысал 

келтіре кетсек; кішкентай мекеннің әкім, яки  жоғары лауазымды ағаларымыз 

көзге түсіп, өсіп, Нұр-сұлтанға келеді. Нұрсұлтан суық, жаурайды. Жаураған 

адамның қарны ашады. Қарыны ашқан адам..жейді. Рас қой. Төре тұрып төр 

берген, қожа тұрып қол берген Қазақ елі ойланайық?!   

Зорлық-зомбылық.  Кешеден бері Алматы полицей қызметкерлерін 

аяғынан тік тұрғызған, жан түршігерліктей сұмдық қылмыс орын алған 

болатын-ды. Оқиғаны тергеу барысында аяусыз өлтірілген  Аяжан Еділованың 

өлімі туралы қорқынышты әрі нақты ақпараттар  белгілі болды. Қылмыскер 

Аяжанның денесін шауып,денесінің әр бөлшектерін жан-жақта орналасқан 

қоқыс жәшігіне зат құсап шашыратып, ақтырып, басын қазанға қайнатып, тісін 

сындырып –адам сенгісіз айуандықпен өлтірген. Оны тіпті адам деугеде тілім 

бармайды. Өйткені оның іс-әрекеті-сау адамның ісі емес. Адам деген атқа 

лайық емес..біреу?!  Бұнымен айтқым келгені,  заңның маңыздылығын 

күшейтіп, қатаңдату керек. Заман өзгерседе, заң өзгермеу керек-ті. Бауыржан 

Момышұлы  «Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды»-деген 

еді. Сондықтан тәртіпке бағынсақ, төтенше жағдайдың тосын талабын терең 

түсінсек, сергек сезінсек, әлемді жаулаған індеттіде темірдей тәртіптің 

арқасында жеңе алар едік. 

Болашаққа үреймен емес, үмітпен қарайтын таң тезірек атса екен..! .[5]  
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ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы саяси өзгерістермен күрделі 

оқиғалар Ресейдің өмірінде де елеулі орын алды. Сол кезеңдегі саяси 

әлеуметтік оқиға ол жер мәселесі еді. Жер мәселесінің Патшалық, Кеңестік 

кезеңдердегі жағдайы толыққанды зерттелмеді. Себебі, саяси реформалар мен 

қаулылардың шығарулармен жарияланудан қоғамдық қайраткерлердің 

зерттеген ғылыми жұмыстары мен деректемелері алынған. Қазақ қоғамы 

арасындағы ірі саяси қозғалыстар мен ұлт азаттық қозғалыс өкілдерінің маңызы 

зор.  

Еліміз Егемендігін жариялап, ел тізгінін ұстаған күннен еркін даму 

жолында өз еліміздің тарихын жаңаша зерттей бастады. Ескі қалыпта қалған 

ұлт зиялыларының мұрағат құжаттарындағы еңбектері жаңарып, тарихтағы 

орнына ие болды.  

Осы тұрғыда, Манаш Қозыбаевтың, Мамбет Қойгелдиевтің, Кеңес 

Нұрпейісовтың, Талас Омарбековтың және т.б. белгілі тарихшылардың 

еңбектері жаңара бастады. Себебі, еліміз тәуелсіздігін жарияланған күннен 

бастап тарихта бұрмаланып жазылған оқиғалар қайта жанданып, жанарып 

халыққа ұсынылуда. Әрбір Қазақстандық тарихшылардың қалың оқырман 

қауымға ұсынған жер мәселесіне қатысты еңбектері үлкен үлес болмақ [1, 330 

б.].  

Жер мәселесін зерттеу ол тың тақырып емес, себебі бұл мәселе төңірегінде 

бұрында біршама зерттеу жұмыстары болған.  

Бірақ та, сол зерттеу жұмыстары заман талабынан аттап кете алмай, 

басқыншылық қылған идеология төңірегінде қалды.  

Тәуелсіз кезеңдегі зерттеулер қазақ зиялыларының өкілдерімен құрылып, 

жарияланған мақалалар бойынша  жарыққа шыққан «Айқап» журналы, «Қазақ» 

газеті беттеріндегі ғылыми жұмыстармен тұжырымдармен топтастырылып 

http://www.aqtobegazeti.kz/
https://qazaqstan.tv/projects/masele/
http://www.31.kz/project/about/project_id/1743#1-hide
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жазылған. Баспасөз материалдарын молынан зерттеп, жаңаша көзқарас 

қалыптастырған [1].  

Сондықтан, тәуелсіздік жылдары тарихтағы бұрмаланған «ақтаңдақтар» 

беттері өзгерту үстінде. Қазақ елінің ғалымдарының тыңбай атқарған 

еңбетерінің арқасында Қазақстанның тарихында «ақтаңдақ» парақтары 

ақиқатқа айналды.  

Қазақ жұртының саяси, мәдени, әлеуметтік, экономикалық дамуы келер 

жас буынның көзқарастарына жаңаша пікір болды. Осылайша өткеннің 

тарихын ескеріп, ой елегінен өткізіп, жаңаша тұрғыда зерделеп шығу қазақ 

ғалымдарының парызы.  

Саяси сана қалыптастыруда қазақ этносының тарихын зерттеу  

мемлекеттің қажеттіліктерінен туындайды. 

Яғни, өткенді білмей қазіргіні ұғына алмаймыз. Сол себептен, біз өткенді 

ойласақ Орыс империясы қалай отарлады, қандай шектеу қойды, неге 

шоқындырды және т.с.с. сансыз сұрақтарға жауап та таба алмаймыз, дейді 

академик Манаш Қозыбаев. Қазіргі кезде тарих ғылымында жаңаша 

көзқарастармен тарихи шындықты, патшалықтың отарлау жүйесін 

мойындатуға тырысқан тарихнама қайта қаралуды талап етеді. 

Қазақ елінің саяси бірлігін, ұлт тұтастығын Егеменді Мемлекетіміздің 

егемендігін нығайту үшін керекті маңызды фактор екені  Мамбет 

Қойгелдиевтің зерттеулерінде еліміздің өткені мен даму жолындағы тарихи 

факт, шыңдық зерттелген.  

Автордың еңбектерінен Патша үкіметінің әкімшілік басқару реформалары 

мен қазақ жерлерін отарлау саясаты жазылғанын, нақты фактілермен 

толыққандығын аңғарамыз.  

Тәуелсіз жылдары зерттеулерінен М.Мырзаахметовтың, Д.Дулатова мен 

Н.Д. Нұртазинаның, С. Жақыпбектің ғылыми мұраларынан орыстандыру 

саясаты мен жер мәселесінің зерттелуін қазіргі заманға сұрыпталып 

жазылғанын білеміз [2, 270 б.].  

М.Мырзахметов өз еңбектерінде мұрағат жүйесіне және Патша үкіметінің 

жасырын құпия турдегі құжаттарына сүйене отырып жазған. Ол өз зерттеуінде 

Патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлаудағы түпкі мақсатын ашты. 

Д.И.Дулатова мен Н.Нұртазинаның ғылыми зерттеулерінен орыс білім жүйесі 

мен мәдениеті мәселесінің маңыздылықтары және қазақ жерінің отар болуына 

жаңа тарихи концепциялар арнасын терең пайдалану қажеттілігі жазылған [2, 

17-24.]. 

С.Қ. Жақыпбектің зерттеу жұмысынан мұсылмандықты қудалап, христиан 

дінін насихаттап жүргізгендігі туралы айтылған. Орыстарды қоныстандыру 

саясаты әсерінен жапа шеккен қазақ жерлеріне қатысты С.Әсіптің «Қазақ 

қасіреті», «Қатерлі дерт, шаршаған халық» атты еңбектері жарыққа 

шығарылған [3], [4]. 
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Қазақ зиялыларының еңбектерін жаңаша көзқарастармен қалыптастырып 

зерттеген қазақ зерттеушілері, жоғарыда аталған Талас және Шыңғыс 

Омарбековтер еңбектерінен кездестіре аламыз. 

Сонымен қатар, Тәуелсіз Қазақстан жылдарындағы аграрлық мәселелерді 

зерттеген тарихшылар мен экономисттер қатарынан докторлық ғылыми 

жұмыстар қорғаған О.Мұқатова, Т.Медеуов жұмыстарын атауға болады. 

Олардың бұл еңбектерінен «Тоқырау жылдарындағы Қазақстандағы саяси және 

әлеуметтік жағдайларын»  және «Қазақстандағы колхоз жұмыстарының соңғы 

кезеңі, дағдарыстан шығу жолдарын» көруге болады. Негізгі басты мәселе 1971 

жылдан 1991 жылы Тәуелсіздік алған кезеңге дейінгі ауыл шаруашылығындағы 

аграрлық мәселелерді, жүргізілген реформаларды жүйелеп қарастырылған.  

Оразгүл Мұхатованың «Қазақстандағы ХХ ғасырдың 20-90 жылдарындағы 

аграрлық өзгерістер тарихнамасы» атты еңбегінен кеңестік кезеңінен бастап 

ауыл шаруалығында жүргізілген нарықтық кезең мен қайта құру дәуіріндегі 

реформалар мазмұнын сан түрлі қырларын ашуда, анықтауға мүмкіндік аламыз. 

Бұл заманда ауыл шаруашылығында саяси, әлеуметтік пен экономикалық 

бағытта бірнеше аграрлық мәселелер өтті. Оның ішінде таптық, сталиндік, 

голощекиндік бағытты таптап, жаңадан «қайта құру» бағытына көшіру туралы 

орын алды. Бұл еңбекте жазуда Оразгүл Хасенқызы негізінен «әкімшіл-әміршіл 

жүйе кезінде тыйым салынып, жарыққа шықпаған еңбектерді тұжырымдап, 

Қазақстан жеріне жүргізілген аграрлық реформаларының мән-мазмұнын ашу 

еді». Одан кейін бұл еңбекте кезіндегі коммунистік партия билігі тарапынан 

құрылып сын көзге ұшыраған зерттеушілердің еңбектерін сын тараптан өткізіп, 

Тәуелсіз кезеңде жарыққа шыққан еңбектермен салыстырып, Қазақстан жеріне 

жүргізілген аграрлық реформалардың шынайылығын анықтап, Қазақ тарихына 

деген жаңаша көзқарас қалыптастыру болатын.  [5, 111 б.].  

Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген тарихналамық талдауларда, ең бірінші 

болып бұл кезеңге дейін қарастырылған мәселелерді айқындауымыз керек. 

Мәселен, қазан төңкерісі, Қазақстандағы кеңес жүйесі сырттан танылған 

құбылыс ретінде қаралып, Г.Сафаров, М.Шоқай, А.Байтұрсынұлы, Т.Рысқұлов 

еңбектерінің негізінде жаңа тарихи таным қалыптасты. Республикада 

тарихнамалық ғылымының кейінге қалуының бірқатар себептері бар [6, 42 б.]. 

Олар қазақ тарихына қатысты зерттеулер жүргізгенімен төл жазбаларға еңбей 

қалуы болса, екіншіден Кеңестік замандағы қатаң коммунистік идеология 

тұсында болуы. Ал, тәуелсіз жылдарындағы тарихнамалық зерттеу тәуелсіз ой 

пікір алмасудың жазба тарихымызда еркін түрде дами алмауы. Сондықтан да, 

тарихнамалық талдау кейінгі уақытта ғана қолға алынып жүйелене бастады.   

Қазіргі уақытта Қазақ елі отарлық бұғауды ысырып тастап, тәуелсіздікітің 

туын жоғары көтеріп егеменді ел болып отыр. Ата-бабаларамыздың ғасырлар 

бойы армандаған тілегі орындалып, дербес мемлекеттік алдық.  

Бүгінгі шағымызды біліп, болашағымызды болжап бағалау үшін өткен 

тарихымызды өлшеп, зерттеу керек екендігін ескердік. Біз зерттеген тарихтың 

танымдық әрекетінің мәні өте зор деп есептейміз.  
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«ҚАЗАҚСТАН - 2050» Стратегиясында: «Біз 140 этнос пен 17 

конфессияның өкілдері тұратын елде ішкі саяси тұрақтылық пен ұлттық 

бірлікті сақтап, нығайттық. Біздің саясатымыз табысты болды»[1] - деп 

көрсетілген. Ендігі мақсат осы жеткен межемізді, табысты саясатымызды ары 

қарай жалғастыруда, тетіктерін іздестіруде, зерделеуде болмақ. Осы тұрғыдан 

алғанда, қоғамдағы дінаралық қатынастарда толеранттылық ұстанымдар 

қалыптастырудың теориялық та, практикалық та маңызы зор және ол қазіргі 

қоғам әлеуметінің тұрақты өмір сүруінің қажеттіліктерінің де бірі. 

Толеранттық (төзімділік) - адамның әлеуметтік өмірдегі, тұрмыс-

тіршіліктегі әр түрлі процестерге, қоғамдағы әр түрлі қайшылықтарға барынша 

сабырлы және орнықты қарым-қатынасы. Адамның жеке өмірінде, қоғамның 

дамуында кездесетін көптеген қиындықтар, үйлесімсіздіктер, ауытқулар 

объективтік сипаттағы заңды құбылыстар. Олар тұлғаның жеке өміріндегі, 

әлеуметтік субъектінің рухани жетілу барысындағы қажетті асулар, маңызды 

баспалдақтар. Қиындықтарды жеңе білу адамның әлемге деген қатынасының 

белгілі бір оңды бағытта, құндылықтық бағдарда қалыптасуына негіз болады. 

Сонымен қатар осы қатынастардың негізінде дүниетанымдық жүйеде 

мағыналық негізге шынайы руханилықпен, мәнділікпен көмкерілген 

құрылымдардың қалыптасуына мүмкіндіктер ашылады. Толеранттық – 

адамның дүниеге қатынасындағы қарапайым шыдамдылықпен біршама биікке 

көтерілген деңгей. Өйткені, шыдамдылық адамның табиғи қасиеттерінің 
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маңызды көрінісінің бірі болса, төзімділік осы шыдамдылықтың сабырлықпен  

астасқан сапалы көрінісі болып табылады. 

Барлық діндер де адамзатты сабырлыққа шақырады. Дегенмен, белгілі бір 

діннің кейбір айырмашылықтарын басқа діни бағыттардан айрықшалап, 

ерекшеліктерді абсолюттеу конфессиялық қайшылықтарды туындатып,  діни 

төзімсіздіктің қанат жаюына түрткі болуы мүмкін. Төзімсіздіктің ең жоғарғы 

көріністері: нәсілшілдік, ұлтшылдық, діни фанатизм –біздің әлеуметтік 

кеңістігімізде көбінесе көрініс беретін осылар. Қазіргі кезеңде дүниетанымдық 

деңгейі тұрпайы ортада діндік айырмашылықты, немесе, нәсілдік өзгешелікті 

желеу етіп төзімсіздік таныту құбылыстары кездеседі. Әсіресе, осындай 

деректер біршама өркениетті дамыған елдерде де байқалып жүр. Қоғамдағы 

толеранттық құрылымдар жетекші рөл атқара бастаса ғана үйлесімді 

ұлтаралық, конфессияаралық қатынастар жүйесін қалыптастыруға 

мүмкіндіктер туындайды. Толеранттық  қалыптастыру, орнығу үшін әрбір 

отбасында, барлық деңгейдегі оқу орындарында әлеуметтік институттар мен 

мемлекеттік органдар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы осы 

құбылыстардың іргелі және жасампаз тұстары насихатталуы тиіс. Жалпы 

әлеуметтік психологияда басқа халықтарға, басқа діндерге деген құрметпен 

қараушылық кешенді түрде қалыптасқаны абзал. Қоғамдағы әрбір жастың 

діліндегі ұстанымдар жалпыұлттық психологияның іргелі бағдарларымен 

астасып  жатқанымен ол өзіндік этномәдени мазмұндарға да ие. Ал, этномәдени 

мазмұн біздің ұлттық ерекшелігімізден, менталитетімізден, даралығымыздан 

құралады. Өткен тарихымызға көз салсақ толеранттылық парасаттың үлгісі  

қазақ билерінде көп кездеседі. Олар келісім, толеранттылық әр уақытта да 

шартты, уақытша ұғым екенін терең ұққандар қатарында болды. 

Жауласушыларды бірлікке шақыра отырып, келіспеген жағдайда «келіссең 

келіскелі келдім, атыссаң атысқалы келдім» деп айта алды.  

Толеранттылық туралы ой қозғағанда ұстаздар қауымы дінаралық 

қатынастардан да жас ұрпақты хабардар еткендері, ол үшін өздерінің де белгілі 

деңгейде одан хабардар болғандары жөн. Әлеуметтік-саяси, экономикалық, 

рухани-адамгершілік, экологиялық сипаттардағы қазіргі заманғы проблемалар 

адамгершілік, махаббат, достық, толеранттылық, бітімгершілік секілді адами 

құндылықтар шкаласын бағалауға деген белгілі бір көзқарастардағы 

өзгерістерді шарттайды.  Осы адами құндылықтарды қалыптастыруда діннің 

алатын орны ерекше. Алайда, шет ел діни конфессияларының ықпал жасау 

технологиясы бізге таныс емес, біздің дәстүріміз, тарихымыз, тіпті заңдарымыз 

оларға жат. Олармен үйлесім табу бізге қиын, оларды жау деп қарау да дұрыс 

болмас еді, дос деп те айта алмаймыз. Сондықтан жастарды оқыту, тәрбиелеу 

барысында мұны да есте сақтаған жөн. 

Мұсылмандық ілім адамға өз ізгілігін дәстүрді ұстану арқылы көрсетуге 

мүмкіндік туғызады. Мұсылмандықтың тарихи жолы – бұл дәстүрлілікті ұстану 

мен адами генерациялардың тек осы дәстүрлер шеңберінде ғана тәжірибе 

жинақтауы.  
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Мұсылман діні тұрғысынан адам тәннен, ақыл мен жаннан тұрады. Ислам 

таныған жалғыз ғана артықшылық – бұл өмірдің және индивидумның  мінезінің 

тазалығы.  Ислам әр адамның жанында, әр отбасында, туғандарың мен 

жақындарыңның, көршілеріңнің арасында, әрбір елді, ақырында барша әлемде 

бейбітшілікті сақтау керектігін үйретеді. Осы бейбітшілікті орнатуды әр адам 

өз басында жеке бейбітшілік орнатудан, өзін ізгілік пен бейбітшілікке қарай 

бағдарлаудан, одан соң өз бойында қоршаған әлеуметке деген толеранттылық 

қатынасты орнатуға ұмтылғандары жөн.  

Ислам бейбітшілік пен қауіпсіздікті адамдар үшін ең жоғарғы игілік деп 

санайды. Жаратушы «ас-салям» - «бейбітшілік» деген сөздерді басты сөздердің 

бірі ретінде жаратты, бұл атаумен жұмақты атады. Мұсылмандардың 

«ассалямогалейкум» деген сәлемдесуі «сізге бейбітшілік тілеймін» деген 

мағынаны береді. Бұл сөздер діни жоралғыларды жасау кезінде де, барлық 

зайырлы, діни, халықаралық және өзге де қатынастарда қолданылады.  

Отбасылық тыныштық та жеке тыныштық пен отбасы мүшелерінің 

ізгілікті қатынастарына негізделеді. Сондықтан пайғамбар өз хадисінде 

«Сіздердің ең жақсыларыңыз - өз отбасымен жақсы қатынаста болғандарыңыз» 

дейді.  

Ислам туған-туыстарыңыз бен жақындарыңызға да бейбітшілік керек деп 

үйретеді. Бұл ретте тек мұсылмандар арасындағы ғана емес, мұсылман еместер 

арасындағы қатынастар да назарға алынған. Мұндай жолмен бейбітшіліктің 

шеңбері де арта түседі. Келесі сатыда толерантты қатынастар көршілерді де 

қамтиды.  

Дін – бұл өркениетті адамның қажеттілігіне, оның рухани жаңаруына бет 

бұратын ежелгі мәдениет. Ал рухани жаңару болса ізденусіз, білімсіз, ғылым 

мен діннің өзара әрекеті мен конфессиялар диалогынсыз жүзеге аспайды. 

Қазақта «үмітсіз шайтан» - дейді. Ендеше, болашақта жаратушының еркімен 

ортақ мақсатқа – дүниені танып-білуге бірге баратын ғылым мен діннің 

әріптестігінің де кезі келеді.  

Ғасырлар тоғысында исламды кешенді түрде игерудің мәселелері, оның 

ішінде білім беру мен ислам тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстарының даму 

перспективаларының өзекті проблемалары жиі көтерілуде. Өзге дәстүрлі діндер 

секілді ислам да өзінің рухани тәрбие мен білім беру қызметтерін атқарып, 

қоғамға дүниетанымдық көзқарастарды әкелуде.  

Қазіргі таңда әлемнің бірқатар елдерінде тыншымай тұрған ұлтаралық 

ахуал ислам өкілдеріне деген назарды аудартып, отандық және шет елдік 

жұртшылықтың алаңдаушылығын тудыруда. Бұның басты себебі жекеленген 

дін ұстанушылардың ұлтаралық қатынастарға конфессионалдық рең 

берулерінде. Шын мәнінде ислам өзге монотеистік діндерге деген төзімділікті 

насихаттайды, негізі адамға, жақыныңа, көршіңе, қоғамға деген сүйіспеншілік 

болып табылатын ортақ рухани уағыздарға сүйенеді.  Соңғы кездерде 

мектептерде, арнаулы, жоғарғы оқу орындарында дінтану мен имандылық 

қалыптастыруға көңіл бөліне бастады. Ұстаздар қауымы осы істі жүзеге асыра 

жүріп, оның этномәдени жақтарын да қаперге алса дұрыс болар еді.  
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Президенттің «ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты ҚР Халқына Жолдауында Қоғамдағы ұлттық бірлік, бейбітшілік 

пен келісім,  педагогикалық құқықтар мен бостандықтар мемлекет тарапынан  

патриоттық бағдарды ұстанған, еңбек сүйгіш, толерантты өскелең ұрпаққа 

гуманистік бағыттағы білім мен тәрбие берудің барынша қолайлы жағдайларын 

жасауды мақсат  тұтулары керек делінген.     

  Толеранттылық принципін мазмұнды түрде қайта саралаудың қажеттілігі 

біздің заманымызда күн санап артып келе жатқан жаһандық проблемалар 

кеңістігінің өсуі мен бүгінгі таңда өзінің құрбандығы ретінде мектеп 

оқушылары мен мұғалімдерін, этникалық топтарды, түрлі нәсілдің, ұлттардың, 

саяси және конфессионалдық сенімдердің өкілдерін таңдап отырған 

экстремизм мен терроризм шекарасының кеңеюінен келіп  туындайды. 

Дәлірек айтқанда біздің ойымызша толеранттылық принципі жеке адамның 

мемлекет аралық қатынастарда да, кез-келген мемлекеттің педагогикалық 

жүйесінде де даралықты тұрғыдағы қауіпсіздігін де, этникалық ерекшеліктерін 

де  іргелі түрде көрсетуі тиіс.   Мұндай ұстаным қарастырылатын проблемалар 

қатарына, біріншіден,  «еркіндік», «таңдау құқығы», «өмір сүру құқығы», «қол 

сұғылмаушылық», «өмірді қорғау», «өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі» 

және т.б. сияқты жалпыадамзаттық  өзекті категориялардың ауқымын енгізуді 

қарастырса, екіншіден, ұлтымызға тән төзімділік, сабырлық, өз мүддесінен 

көптің мүддесін жоғары қою сияқты этникалық ерекшеліктерімізді де қамтиды.   

Толеранттылық педагогикалық қатынастарда ең алдымен өзге адамдар мен 

халықтардың нәсілдік, ұлттық, саяси, экономикалық, конфессионалдық 

ерекшеліктерін ескеруден көрініс табады. Педагогикалық қатынастар 

мемлекеттің де, жеке адамның да қоғамдық және жеке өмірлерінің барлық 

салаларында өз ерекшеліктеріне, өзгешелікке ие болуға деген құқықтарын 

құрметтеуді, түсінуді және мойындауды ескермейтін педагогикалық құқықтар 

стандарттары негізінде құрылуы мүмкін емес.   

Педагогикада, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар, 

педагогикалық субъектілер ретіндегі оқушылардың да, мұғалімдердің де 

даралықты ерекшеліктерін ескеретін педагогикалық және азаматтық 

бостандықтарсыз өз қызметін атқара алмайды.  

Халықаралық құқықтың – мемлекеттердің теңдігі, мемлекеттің ішкі 

істеріне араласпау мен мемлекеттердің әріптестігі секілді негізгі принциптері 

ретінде толеранттылық принципін ұстанатындығы сияқты  педагогикада  

педагогикалық субъектілердің қадірі  мен арын, этномәдени дәстүрлерін,  

құндылықтарын  құрметтеу секілді принциптер де толеранттылыққа 

негізделеді. 

Халықтың аралас конфессионалдық құрамы білім беру жүйелерінің 

арасындағы қатынастарға да, оқыту мен тәрбие берудің барлық формалары мен 

деңгейлеріндегі ұстаздар мен жастар арасындағы  қатынастарына да бірдей 

ықпал етеді. Әсіресе, бұл өзіне ғана тән этникалық және конфессионалдық 

мәдениеттері мен тарихы бар Қазақстан сияқты біртұтас, көп ұлттар мен 

ұлыстар мекендейтін мемлекеттер үшін аса маңызды. Осылайша 
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толеранттылық принципі туралы мәселе теориялық деңгейден таза тәжірибелік 

жазықтыққа қарай бет бұрады, бұл болса өз кезегінде экономикалық, 

географиялық, саяси, конфессионалдық, отбасы-тұрмыстық және өзге де 

этномәдени құндылықтар мен дәстүрлерді ескере отырып ғылыми-тәжірибелік 

тұрғыдан қайта саралауды талап етеді.  

Толеранттылық принципі мазмұны жағынан аз, яғни адамның тұлғалық 

болмысынан абстракциялана отырып, тек құқықтық кеңістікке ғана таралатын, 

күнәсіздік презумпциясымен шектеліп қалмайды. Өз мемлекетінің 

территориясында әр адам өзінің өмір сүруге, дем алуға, отбасын құруға, ар-

ождан бостандығына және т.б. табиғи құқықтарын кедергісіз жүзеге асыра 

алатындығына деген кепілдіке ие болуы керек. Мұндай кепілдіктердің салдары 

болып адамдардың азаматтық саналылығы мен олардың патриотизмін арттыру 

табылар еді. Сондықтан да ел Президенті ҚР Халқына Жолдауында айтқан 

Қазақстандық патриотизм  қалыптастыру идеясының  орны ерекше.  

Бұл ретте адамдар арасындағы қатынастардағы толеранттылық принципін 

жүзеге асырудың тағы бір ерекшелігін атап өткен жөн. Толеранттылық 

принципі өз бойында барша азаматтардың теңдігі мен бірлігін талап етуді 

имплицитті түрде қамтиды. Осы тұрғыдан алғанда толеранттылық принципі 

абстрактілі: ол сословиелік те, таптық та, конфессионалдық та 

артықшылықтарды ескермейді. Барлық азаматтар өз мемлекетімен 

қатынастарда да, бір-бірімен қатынастарда да, оның ішінде іс – әрекет 

қатынастарында да тең дәрежеде. Азаматтардың жекеленген категориялары 

үшін нақты артықшылықтар (мысалы, мемлекет құрушы ұлттың мемлекеттік 

тілі, діні, салт-дәстүрлерінің басымдылығы, т.б.) толеранттылық принципіне 

қарсы келмейді.  Бір сөзбен айтқанда, дінаралық қатынастар саласындағы 

толеранттылық принципін жүзеге асыру мемлекеттің полиэтникалық 

халқының, немесе, қоғамының интеграциясына, әлеуметтік байланыстар мен 

қатынастардың оптималдануы мен нығайтылуына, жекеленген мемлекеттер 

мен жеке адамның дамуына жағдай жасайды.   
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Қазіргі әлемде туризм әлеуметтік және экономикалық белсенділіктің 

бірнеше салаларының бірі болып табылады, оның даму көрсеткіштері үздіксіз 

өсуді көрсетеді. Бұл салада үнемі жаңа бағыттар, түрлер мен формалар 

ашылады. Саяхат адамзат өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Туристік 

қызметтерді тұтынушылар санының үнемі өсуі жаңа өнімдерді ұсынуды 

қалыптастыру міндетінің өзектілігін төмендетпейді, туристер барған сайын 

сұранысқа ие бола бастайды, туристік тәжірибелер кеңейеді, жаңа сезімдер мен 

әсерлер алуға деген ұмтылыс артып келеді. Ұдайы өзгеру уақытында туристік 

фирмалар нарыққа жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізу қажеттілігін 

айқынырақ түсінеді. 

Сонымен қатар, қазіргі жағдайда туризмді жалпы қол жетімді процеске 

толығымен жатқызуға болмайтын проблемалық жағдай туындайды. Қаржылық 

проблемаларға, бос уақыттың болмауына, мүгедектікке және т.б. байланысты 

саяхатқа шығу мүмкіндігі жоқ азаматтардың санаттары бар. 

Осы қиын жағдайдан шығудың жолы қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялардың көмегімен жасалған виртуалды мәдени, тарихи және 

ландшафт-экологиялық кеңістікті құру әдіснамасына негізделген виртуалды 

туризм болуы мүмкін. 

Қазіргі уақытта ғылыми әдебиеттерде виртуалды туризм тақырыбына 

арналған мақалалар саны айтарлықтай көп емес, бұл әрине қарастырылып 

отырған құбылыстың салыстырмалы түрде жаңашылдығымен түсіндіріледі. 

Көптеген анықтамалар негізінен виртуалды саяхат технологиясының 

сипаттамасына келіп тіреледі. Сонымен, виртуалды тур үш өлшемді көп 

элементті кеңістікті нақты көрсету әдісі ретінде қарастырылады. Жалпы, 

виртуалды туризм шынайы саяхатты да, нақты туризмді де алмастырады деп 

айта аламыз. Мұндай "туристік саяхат" ыңғайлы және қауіпсіз, өйткені ол үйде 

жүзеге асырылады. 

 Алдымен мен бір негізгі ұғымдардың – виртуалды туризмнің мәнін 

көрсететін тұжырымдамаларға тоқталуды жөн деп санаймын. 

Атап айтқанда, И.А. Латыпов виртуалды туризмді "виртуалды турларды 

ұйымдастыратын немесе жасайтын жеке және заңды тұлғалардың қызмет түрі" 

деп анықтады [1]. Белгіленген анықтама, менің ойымша, толық емес. 

Виртуалды тур – бұл әдетте бейнелер немесе қозғалмайтын суреттер 

тізбегінен тұратын шынайы орынды модельдеу. Онда сонымен қатар дыбыстық 

эффектілер, музыка және мәтін сияқты басқа мультимедиялық элементтер 

қолданыла алады [2]. 

Жақсы виртуалды тур бірден қол жетімді әдістерді қолдана отырып, 

әртүрлі деректерді біріктіре алуы керек. Ол әр түрлі көзқарастар мен 

масштабтағы кескіндерді жобалай алуы керек, сонымен қатар визуалды емес 

деректерді көрсете алады және пайдаланушылардың мүмкіндіктерін жақсарта 

және кеңейте алады. 

«Виртуалды тур» түсінігі 1994 ж. пайда болды. Виртуалды турдың 

алғашқы мысалы 1550 жылы болған Англиядағы Дадли қамалын үш өлшемді 

қайта құрудан тұратын мұражайға келушілер үшін кіріспе тур болды [3]. 
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В.А. Шамликашвилидің "виртуалды туризм" терминіне берген 

анықтамасына тоқталатын болсақ, ол барынша дәл және нақты түсіндірген. 

Ұсынылған пікірге сәйкес, бұл "заманауи компьютерлік технологиялар мен 

коммуникациялық желілерді пайдалану арқылы оған нақты қозғалмай-ақ, шын 

мәнінде бар дестинация туралы шынайы сенсорлық ақпаратты құруға және 

алуға мүмкіндік беретін адамның қызметі" [4, 132 б.]. 

Автор өзінің анықтамасына бірнеше түсініктеме береді: "Біріншіден, 

сенсорлық ақпарат туралы айтқанда, біз тек визуалды және дыбыстық 

қабылдауды ғана айтпаймыз, өйткені бүгінде сенсорлық сезімдерді 

қалыптастыратын 4D технологиялары бар, сонымен қатар жақын арада иісті 

сезімдерді модельдеудің жолдары пайда болады. Виртуалды кеңістіктің 

толықтығы мен шынайылығы жыл сайын арта түседі. 

 Екіншіден, менің ойымша, виртуалды әлемнің қарқынды дамуы 

жағдайында виртуалды туризм арқылы біз кез-келген қашықтыққа, бірақ 

шынайы жерге "саяхат жасауды" білдіретінін ерекше атап өту өте маңызды. 

Яғни, виртуалды туризмде біз Луврға онлайн сапарды да, Айға қонуға 

компьютерлік мүмкіндікті де мойындаймыз (егер ол деректі материалға 

негізделген болса), бірақ, мысалы, Аватар фильмінде Джеймс Кэмерон жасаған 

Пандора планетасына саяхатты виртуалды туризм деп санай алмаймыз. 

Үшіншіден, 3D панорамаларын қарау, мысалы, дұрыс таңдау жасау үшін 

өз қалаңыздағы спорт клубтарын қарауды да біз виртуалды туризм деп 

атаймыз, дегенмен ұқсас офлайн "рейд" турын әдеттегі мағынада айту қиын, 

бұл экскурсия немесе нарықты зерттеу дегенге көбірек келеді" [4]. 

Виртуалды туризм соңғы уақытта қарқынды дамып келеді, өйткені ол 

бірқатар маңызды артықшылықтарға ие. Соның ішінде негізгілері: 

Қолжетімділік. 

Осы тармақты толығырақ аша отырып, бірінші кезекте мүмкіндіктері 

шектеулі адамдар үшін виртуалды туризм ашатын перспективаларға назар 

аудару қажет. Алайда, туризмнің бұл түрі қандай да бір себептермен дәстүрлі 

турларға өзекті балама болып табылатын елдер тізімі едәуір көбірек екенін атап 

өткен жөн. Бұл, мысалы, әскери қызметкерлер мен мемлекеттік құпияға қол 

жеткізе алатын адамдар; бірқатар мұсылман елдеріне кіруге тыйым салынған 

тұрмыс құрмаған әйелдер; саяхаттауға ақшасы жоқ аз қамтылған халық; ата-

анасының сүйемелдеуінсіз шетелге кетуге мүмкіндігі жоқ жасөспірімдер; 

қабылдаушы елдегі байырғы тұрғындармен қарым-қатынас жасау үшін қажетті 

шет тілдерін білмейтін адамдар. Бұл тізімді әлі де жалғастыруға болады. 

Сонымен қатар, кейбір елдер саяси аренадағы жағдайларға байланысты 

туристерді қабылдауға жабық. 

Үнемдеу. 

Виртуалды саяхат кезінде тағайындалған жерге дейін жүруге және жолға 

ақы төлеуге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Бір күнде сіз көптеген құрлықтар 

мен аралдарға "бара" аласыз. Қазіргі уақытта виртуалды турлар тегін, демек, 

көрікті жерлерге, оларға барар жолға, тұруға, тамақтануға және т.б. ақша 

жұмсаудың қажеті жоқ. Саяхат үшін қажет нәрсе – бұл Интернетке кіру. 
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Қауіпсіздік. 

Жоғарыда көрсетілген тармаққа сүйене отырып, виртуалды саяхат 

шығындар мен физикалық күштерді азайтады. Сонымен, бұл әлдеқайда 

қауіпсіз, зақымдану қаупі төмендейді, өйткені ол үйде жүзеге асырылады. 

Виртуалды тур ешқандай жағдайда адамның өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндірмейді. 

Ыңғайлылық. 

Кез-келген уақытта виртуалды саяхатты үзіп, кейін басқа қолайлы уақытта 

қайта жалғастыра аласыз. Қажетті ақпаратты қайта қарауға, тыңдауға, 

қызықтырған мәліметтерді нақтылауға болады, сонымен қатар саяхатшының 

уақыты шектелмеген. Көптеген адамдар үшін виртуалды тур дәстүрлі 

(шынайы) сапарға дайындық болып табылады, өйткені сіз бейтаныс аймақты 

зерттеп, маршрутты алдын-ала жоспарлай аласыз, тұрудың, тамақтанудың, бос 

уақытты өткізудің ең қолайлы құралын таңдай аласыз және межелі жерге 

жеткенде өзіңізді сенімді сезінесіз. 

Даму. 

Виртуалды туризм – бұл адамның жалпы интеллектуалды дамуы үшін 

керемет қосымша құрал. Өйткені, сіз табиғи және қалалық ландшафттарды 

тамашалап қана қоймай, көрікті жерлерді көре аласыз, сонымен қатар ғылым 

мен өнердің әлемдік қазынасын сақтайтын және ерекше қызықтыратын 

экспонаттарды егжей-тегжейлі зерттейтін ең танымал мұражайларды аралай 

аласыз. Сонымен қатар, көп жағдайда мұндай виртуалды экскурсиялар 

түсіндірме мәтінмен бірге жүреді, бұл сізге көптеген жаңа және пайдалы 

ақпаратты білуге және өзіңіздің мәдени деңгейіңізді арттыруға мүмкіндік 

береді [4]. 

Виртуалды туризм – кең ауқымды және көпполярлы құбылыс, сәйкесінше 

шектеулер мен әлсіз жақтары бар. Мысалы, виртуалды әлемде саяхат жасау 

психикалық ауытқулары бар адамдардың жағдайына теріс әсер етуі мүмкін. 

Сонымен қатар, әлсіз психикасы бар кішкентай балаларға да жағымсыз болуы 

мүмкін. 

Сонымен қатар, виртуалды турларды құру процесі айтарлықтай қаржылық 

және технологиялық инвестицияларды талап етеді. Сондай-ақ, виртуалды 

туристік өнімді тұтыну техникалық жабдықтың (компьютер, смартфон) 

қатысуымен жүзеге асырылады және белгілі бір білім мен дағдыларды қажет 

етеді. 

Осылайша, көптеген жағымды қасиеттерге ие виртуалды туризм қазіргі 

заманда адамдарға қажет. Бүгінде бұл өте перспективалы құбылыс, бірақ ол 

нақты саяхатты алмастырмайды.  

Виртуалды туризмді адамзат дамуының осы кезеңінде әртүрлі 

экономикалық субъектілер өздерінің негізгі қызметін дамыту үшін 

пайдаланатын туристік қызметтің қосалқы бөлігі ретінде қабылдаған жөн. 

Болашақта виртуалды турлар түпкілікті өзіндік құнды тұтыну өнімі болатын 

индустрияның қалыптасуын болжау орынды. 

 



293 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Латыпов И.А. О некоторых философских аспектах формирования 

субкультуры виртуального туризма: его новая история или только 

«story»? [Электронды ресурс] // Современные проблемы науки и 

образования. Режим доступа: 

http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=12333 

2. Виртуальный тур [Электронды ресурс] // knowledgr: виртуальный 

словарь, 2018. – URL: http://ru.knowledgr.com/01495576/ВиртуальныйТур 

3. Маломобильные группы населения [Электронды ресурс] // Словарь 

юридических терминов, 2018. – URL: 

https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/malomobilnye_gruppy_nasele

niya  

4. Шамликашвили В.А. Виртуальный туризм как новый вид туризма // 

Креативная экономика. 2014. № 10 (94).  

 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., доцент  Әбденов А.Ж. 

 

 

ҚОРҚЫТ АТА ДӘУІРІ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ ХАҚЫНДА 

                             

Тасқымбаева Р. Б., Айтжан З.Б. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Барша түрікі жұртының кемеңгер ойшылы және гуманисті, әлемдік ақыл-

ой тарихындағы оқшау тұлғалардың бірі-Қорқыт Ата. Оның өмірінің 

пәлсапасы, мен мәні жер бетіндегі адамзат тіршілігінің мәңгілігі туралы  ойға 

батыратын даналық бесігі. Қорқыт Атаның жыры мен күйі, арманы мен мұраты, 

он ғасырдан астам уақыт Еуразия құрылымын жайлаған бүкіл түркі жұртының 

иманы мен сезімін баурап, рухани шыңдап келе жатқаны ақиқат. 

Қорқыт Атаның ұрпаққа қалдырған рухани қазынасы – «Қорқыт Ата 

кітабы». Кітап түркі тектес халықтарының ежелгі тарихын, байырғы тұрмысын, 

әдеп-ғұрып, салт-санасын, ақындық дәстүрін танытатын эпикалық, әрі тарихи 

мұра. Зерттеуші ғалымдар Қорқыт атаның тәлімдік сөздерінің әр түрлі тарихи-

этнографиялық көздерден жинақталғанын және оның бүкіл түркі тектес 

халықтарға ортақ екенін атап көрсетеді. Ғалымдар Қорқыт атаның тәлімдік 

ойларын Орхон-Енисей жазбаларымен байланыстырып, «тасқа жазылған тәлім-

тәрбиелік идеялармен астарлас рухани мұраның бірі» деп пайымдайтын 

ғалымдар да баршылық.  

Қорқыт ата айтыпты деген мұралардың бізге келіп жеткендері «Қорқыт 

ата» кітабында топтастырылған. 1999 ж. жарық көрген «Қорқыт Ата» атты 

энциклопедиялық жинақта Қорқыт ата туралы ел аузында сақталған аңыздар 

мен күйлер, әфсаналар, әулиенің өнер мен әдебиеттегі бейнесіне қатысты 

отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері енгізілген. Ол «...ел бірлігін 

нығайтқан кемеңгер, түркі дүниетанымының негізін жасаған ғұлама ойшыл, 

http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=12333
http://ru.knowledgr.com/01495576/ВиртуальныйТур
https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/malomobilnye_gruppy_naseleniya
https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/malomobilnye_gruppy_naseleniya
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әлемдік ақыл-ой мәдениетінде өзіндік орны бар философ-гуманист» деп 

танылған [1].    

Қорқыт атадан бізге келіп жеткен аңыздардың бірі оғыздар заманына тән 

«Дерсе хан ұлы Бұқаш хан әңгімесінің баяны». Бұл туралы зерттеуші 

ғалымдардың пікірі екіге жарылады: бірі,  бұл аңыз ертеде болған бір оқиғаның 

желісіне негізделген десе, тағы бірі ондағы аңыз қаһармандарының төңірегінде 

жинақталаған халық шығарған ауыз әдебиеті деп көрсетеді. Ұлы ғалым, 

әдебиетші, жазушы М.О.Әуезов «кез- келген аңыздың негізі шыңдық» деп 

айтқандай, бұл да сондай бір шыңдықтың көрінісі болса керек. Қалай десек те  

аңызда бірқатар әлеуметтік мәселелер көтеріледі: Ұрпағы болмауы себепті хан 

да болса өзін елмен тең санай алмайды. Аңыз болғанымен көтерген мәселесі 

осы заманға тән. Оны үлкен бақытсыздық  ретінде санау осы күндері  де  

қоғамда кездесетін жағдай. 

Аңыздар желісі негізінен тұтас бір халықтың басынан кешкен оқиғалар 

жүйесінен тұрады. «Қорқыт ата кітабын» зерттеуші ғалымдар В.В.Бартольд, 

Ә.Марғұлан., М.Әуезов, Ә.Қоңыратбаев,  Р.Бердібаев, Х.Сүйіншәлиев,  

Н.Келімбетов, М.Жолдасбеков т.б. Қорқыт атаның өзін оғыз елінің ақылшысы, 

данасы, үлкен жырау дей келе оның шығармаларындағы әлеуметтік 

мотивтердің маңызын «өмір бар да өлім бар, өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ, 

бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады, тек мәңгі бақи өлмейтін нәрсе- адамның 

өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі» дегені [2].   

Тарих қойнауына тереңдей еңген, өткен заманнан бізге келіп жеткен жыр 

аңыздардың қатарынан елеулі орын алған әдеби мұраның бірі «Оғызнама» 

дастаны. Оны біздер Қорқыт ата өмірінен үлкен мағлұматтар беретін дерек 

ретінде пайдаланатынымыз. Оның қай дәуірде, қай жерде жазылғаны туралы 

әртүрлі ой-пікірлер бар. Қалай болғанда да Қорқыт мұраларының ұлттық 

тарихымызға тікелей қатысы барлығы айдан анық. Еңбекте төл тарихымыздың 

бастауында тұрған оғыз-қыпшақ ұлысының құрылуы, дамуы мен ыдырау 

тарихы жинақталған. 

«Қорқыт ата кітабында» келтірілген тарихи деректерге қарағанда, 

Қорқыттың өмірі оғыз тайпалары мен оғыз қағандарының тарихи кезеңдерімен, 

іс-әрекеттерімен көп жағдайда  байланысты болып келеді. «Қорқыт ата кітабы» 

он екі жырдан, басқаша айтқанда он екі оғыз-намеден тұрады. Белгілі ғалым, 

профессор Ә.Қоңыратбаев өзінің қазақшаға аударған «Қорқыт ата кітабына» 

жазған кіріспеде Қорқыт жырларындағы шежірелік арқауға сай үш кезеңді 

көрсетеді. 

Бірінші кезең: Оғыз-қыпшақ ұлысының ұйымдасу кезеңін зертейтін 

жырлар. Бұған «Бәмсі-Байрақ», «Дирсен хан баласы – Бұқаш батыр», «Қан 

Төрәлі», «Домрул», ішінара «Бисат» жырын жатқызады. Селжүк қызын алатын 

Қан Төрәліні түрікменге жатқызады. 

Екінші кезең: түркімендер мен мешене тайпаларының арасындағы отыз 

төрт жылға созылған аралықты суреттейтін жырлар бар. Бұған «Қазан, оның 

баласы Ораз жайындағы» жырларды жатқызады. Ұшан оғыз баласы Екрек 

(Игенек) пен Секрек Қазанның Әлмүшке тұтқын болған әйелі Бөрлі сұлудан 
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тараған. Бірақ кейін олар түрікмен елін танытқан Қазанның батырлары болып 

көрінеді. 

Үшінші кезең: Оғыз-Қыпшақ ұлысының ыдырауын білдіретін жырлар. 

Бұған көбіне – көп ішкі оғыздарға қарсы бас көтерген, Қазанның қыр 

қыпшақтарының аманатқа алған өгей баласы Аруз туралы жатады. Бисат, 

Дамрул, Имран, Бұқаш жырлары жатады [3]. Тарихи ескерткіштеріміздің бірі 

«Күлтегін» жазбасында оғыз жайлы алғашқы мәліметтер «Тоғыз оғыз бектері 

сөзімді мұқият тыңда...Түстікте тоғыз Ерсенге дейін жауладым...Түркі, оғуз 

бектері, халқы тыңдаңдар»-деген жолдарда кездеседі. Осындай орай  оғыз ру-

тайпаларына қатысты  бірқатар мәліметтерді Қорқыт ата кітабынан да табамыз. 

Онда ішкі оғыздар және сыртқы оғыздар деген екі халық туралы айтылады. 

Бірақ оларды ешқандай белгілерімен бөлшектемейді. Керісінше олардың 

береке-бірлігі нәтижесінде жауларын жеңгендігі туралы мәліметтер бар. Бұл 

туралы Қ.Өміралиев «Оғыз қағанның қай дәуірде өмір сүргендігі, Оғыз 

жорықтарының дәл қай тарихи оқиғаға байланыстылығы жөнінде әр түрлі 

пкірілер айтылады. Жыр, шежіре жазбаларда Қорқыт әңгімелерімен сабақтас 

жүреді» деп жазады [4]. Орта ғасыр ғұламаларының бірі М.Қашғари 

еңбектерінде де осы оғыз тайпасына қатысты мәліметтер келтіріледі. 

Дастанның екі нұсқасы бар. Оның бірі көне ұйғыр әріпімен жазылған 

Париж кітапханасында сақтаулы. Ал екіншісі, арап әріпімен жазылған. Оның 

авторы тарихшы,  Хиуа ханы Әбілғазы деп нұсқасы деп аталады. Қазақ 

энциклопедиясында бұл туралы «Әбілғазыдан мұраға қалған  екі еңбек бар, бірі 

«Шежіре-и тарихнама» екіншісі, «Шежіре-и түрік». Екі шығарма да Оғыз 

батырдың ерлік жорықтары, ұрпақтарының игілікті істері, оғыз тайпаларының 

шығу тегі, тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы т.б. жайлы жазылған» делінген [5].  

Жоғарыда келтірілген тарихи жазба ескерткіштердегі мәліметтерге 

қарағанда оғыз елі түркі тектес елдермен бірге, аралас-құралас болып өмір 

кешіп, әрқашан  жауға қарсы бірге соғысқанын байқаймыз. «Оғызнама» дастаны 

«түркі халықтарының ежелгі шежіресін генеологиялық аңыздар негізінде 

баяндайтын эпостық дастан»  деуге болатын сияқты [6].   Қорқыт Ата кітабында 

қоғамдағы тәлім-тәрбие мәселесін, осыған орай ерекше мән беріп, әйелдің 

роліне Қорқыт Ата өзінің нақыл сөздерінде: «Әйел бес түрлі болады. Оның бір 

түрі-ниеті қураған әйел, екіншісі – ынсапсыз әйел, үшіншісі – үйдің құты болған 

әйел, төртінші – кесір әйел, одан соңғысы – салақ әйел». Бабаның бұл нақыл 

сөздері халқымыздың әйелді үш байлықтың бірі деп есептеуімен сабақтасып 

жатқанын аңғару қиын емес. Жас ұрпақты жағымды мінез-құлыққа тәрбиелеуде 

ананың рөлін халқымыз өте жоғары бағалаған. Сондықтан  қазақтың «Анаға 

қарап қыз өсер», «Әйел адам ұлт тәрбиелейді» деген мақалдарында отбасында 

ананың махаббатын, еңбегін, мейірімділігін, ағайын бірлігінің тұтқасы ретінде 

түсінуі ұрпақ тәрбиесінің негізгі шарттарының бірі болып табылады. Осы 

орайда, керісінше, аналардың жағымсыз мінездері, қасиеттері ұрпақ тәрбиесіне 

кері әсерін тигізетіні хақ [7].      

Педагогиканың тарихында ежелгі дәуірдегі тәлім-тәрбие туралы мәліметтер 

онша көп емес. Болғаны көбінесе Еуропа халықтарына қатысты. Ал тарихы 
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және мәдениеті жағынан олардан көп ілгері болған Орталық Азияны мекендеген 

халықтардың тарихи деректерінен осыған орай әрине бірқатар мәліметтерді 

жинақтауға болар еді.  

«Оғызнамадан» бала тәрбиесіне, қатысты, оған ата-аналардың әсіресе 

жауынгерлікке тәрбиелеу жөнінде көптеген мәліметтер кездеседі. Солардың 

ішінде аса маңыздылар атқа міну, бес қаруды меңгеру, сынап көру 

кішкентайынан батырға ұқсап көрсету түрлері әсірелеп жазылған.  Мұны біз 

Оғыз қағанның дүниеге келуіне байланысты «Осы баланың өңі, шырайы көк еді, 

аузы оттай қызыл еді, көздері қара кері, шаштары, қастары қара еді. Жақсы 

тектілерден де көрікті еді» - дегенмен  баланың түр-сипатына қатысты мәлімет 

аламыз. Ал оның өсуіне байланысты  «анасының сүтін бір-ақ рет емгені, шикі 

ет, тамақ, шарап тіледі... тілі шыға бастады. Қырық күннен соң үлкен болды, 

жүрді, ойнады»- деген теңеулерден, дүниеге келген баланың жылдам өсуі жәй 

ғана өсу емес батыр, қайратты болғанын халқымыздың армандағанын балаға 

берілген «осы ұлдың аяғы өгіз аяғындай, белі бөрі беліндей, кеудесі аю 

кеудесіндей...денесін түгел түк басқан еді» сипаттаулардан көреміз. Білектің 

күші аса бағалы  сол заманда ұл баланың қайратты, айлалы, соғыс қаруларын 

жете меңгерген батыр да батыл болуының халық үшін маңызы қор болатын. 

Қорқыт ата туралы аңыз әңгімелер Азиядағы түрік тілдес елдердің көбінде 

бар.  Бірақ  ежелгі Оғыз тайпаларының қонысына мұрагер болған, олардың қара 

шаңырағындағы түбегейлі ұрпағы болғандықтан, Қорқыт Ата туралы 

айтылатын тарихи жырлар, аңыз ертегілер, ән-күйлер қазақтарда көбірек 

жолығады. Оның бір ғажайып жері, Қорқыт атымен байланысты аңыздардың 

көбі өзінің тарихи негізін қазіргі заманға дейін жоймаған, тек кейбіреулерінің 

ғана ондаған ғасырлар бұрын туындағанына байланысты, ертегі-аңызға айнала 

бастаған. Қорқыт мұраларының танымдық-тәрбиелік мәні қазіргі кезең үшінде 

зор. Сондықтан оны терең зерттеу, жаңаша зерделеу және кеңінен насихаттау 

бүгінгі күннің қажеттілігі [8].  

Жалпы Қорқыт Ата мұраларында түрік тектес халықтардың ұрпақ 

тәрбиелеудің ішінде Ер жігітті тәрбиелеу дәстүріне ерекше көңіл бөлінген. 

Хандар мен бектердің  тақ, билікке құмарлықтарының туындаған соғыстарда 

ерлік көрсету  үшін емес, өз жері мен халқын қорғауға, осы жолдағы 

ерліктерінің әлеуметтік-тәрбиелік маңызын көрсету болғанына күмән жоқ.[9].   
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТЫҢ ИГЕРУДІҢ АЛҒАШҚЫ 

ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

 

Ташимова Л.     

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе  өңірлік университеті 

 

Тың игерудің алғашқы 1954 жылында егіс алқаптарында топырақтың 

құнарлығын сақтау мен оны қорғау механизімін енгізу мен егілген астық 

жергілікті жерлердің табиғи ерекшеліктеріне сай бейімдеу мәселелеріне назар 

аударылды, Аталған жыл облыстың тың және тыңайған жерлерді игеру 

жылдарында құрылған елді мекендерінің еңбеккерлерімен үш жүз мың гектар 

тың және тыңайған жерлерді игеру міндеті қойылған болатын. Осы жылы 

жағадан ауылшаруашылық қорына енген егістік жерлердің аумағы мол 

болмағанмен өнім алуды молайту мақсатында егін салу технологиясын 

жетілдіруге көп назар аударылды. Ақтөбе облыстық партия комитетінің сол 

кездегі партия секретары Мұратов П.С., өлкелік ауыл шаруашылық облыстық 

басқармасының бастығы Петров А.П., совхоздар трестінің бастығы Никитин 

В.Н., облыстың бас аграномы Иванов М.Н. қойылған міндеттерді іске асыруда 

жатпай-тұрмай еңбек жасады. Атап айтсақ, егіс көлемі өте көп жаңадан 

ұйымдастырылған совхоздар (Кеңестік кеңшарлар) Комсомол, Ырғыз 

аудандарының жетекшілері Социалистік Еңбек Ері Бердіғұлов Нұрқасым пен 

Ермағанбетов Ідірістер қажырлы еңбек үлгісін көрсетті. [Актюбинский вестник. 

6.03.2004 г. №26-27:11.]. 

Алғашқы «1954 жылы облыс территориясы отыз миллион гектарды 

құрады, осы алқаптың 363 мың гектарына ғана дәнді дақылдар егілді, гектар 

түсімділігі 4-5 центнерден келді. Сол жылдары орташа астық жинау небәрі 140 

мың тонна болса, оны дайындау (мемлекетке өткізу) 59 мың тонна шамасында 

болды» деп жазды, тың және тыңайған жерлерді игерудің елу жылдық 

қарсаңында [Ақтөбе, 13.04.2004. №43.-3 бет].  

Егер 1954 жылдың аяғында егіс көлемі 490-мың гектарға жеткізілсе, 1958 

жылдың қарсаңында ол үш есеге жуық артты. Алғашқы төрт жылда облыс 

бойынша бір миллион алты жүз жиырма тоғыз мың гектар тың және тыңайған 

жерлер игерілді. Тың игерудің осы екпіні кейінгі жылдары да одан әрі 

жалғасын тауып дами түсіп, облыстағы егіс көлемі екі миллион гектарға дейңн 

жетті.  

Отан қоймасына сегіз жүз мың тоннадан артық астық құйылды, яғни 1953 

жылмен салыстырғанда 80 есеге өсті. Келтірілген деректерден тың және 

тыңайған жерлерді игеру өсімін жітік көруге болады. Тың игеру жылдарының 

алдында облыста 205 ұжымдық шаруашылық (колхоз), 18 кеңестік 

шаруашылық (совхоз) және 32 машина-трактор станциялары жұмыс жасады. 
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Москва ауыл шаруашылық академиясының ғылыми қызметкерлері Жерге 

орналастыру институтының ұжымымен бірлесіп, 1953-1954 жылдардың қысқы 

айлары кезінде Ақтөбе облысының жеріндегі топырақ пен оның құнарлығын 

зерделеп, халық шаруашылығына дұрыс пайдалану туралы ғылыми 

тұжырымдарға  негізделген құнды ұсыныстар жасалынып, оны одан әрі 

жетілдіру жөнінде көптеген істер орындалды. Біздің өлкенің он тоғыз мыңнан 

астам гектар жеріне ғылыми-зерттеу жұмыстары атқарылып, «1 млн. 700 мың 

гектар егіске жарамды жер екені ескерілді» [АОМА. 171 қ., 10-т., 1275-іс, 98 п.].  

Жалпы 1954 жылы облыстың шаруашылықтарында егіске дайындалған 

жердің ауқымы 330 мың гектарға дейін өсіп,  жоспарда көрсетілген саннан 65 

мың гектар жер артығымен игерілді. Сондай-ақ 1956 жылы жопарланған егіс 

көлемін 1 млн. 300 мыңға  дейін жеткізу мақсаты тұрды. 

Сонымен қатар, облыс шаруашылықтарында партия, комсомол ұйымдары 

осы жылдың 1 маусымына дейін құрылып болып, партия ұйымдарының 164 

дербес секретарлары қызмет етті. 

Қорыта айтсақ, екі 1954 және 1955 жылдары облыста барлығы 1 миллион 

141 мың гектардан астам жаңа тың егістік жерлер жыртылды. Облыс ұжымдық 

кеңшарларда егіс көлемі 235,5 мың гектарға жеткізіліп, алдыңғы жылдары 

құрылған совхоздардың егістік көлемдері 60 мың гектарға дейін өсті. Осылай 

облыс бойынша дәнді дақылдардың егіс көлемі 900 мың гектарды құрады. 

Құрамында жаңа жеті совхозы бар 1956 жылдың көктемінде құрылған 

Комсомол ауданында 221 мың гектар тың жер игерілді. Тек осы жылы күзде 

аудан 9 млн. 400 мың пұт астық тапсырды, аудан совхоздары 4 млн 202 мың 

рубль таза пайда тапты. 

Ақтөбе облысында тың және тыңайған жерлерді кең көлемде игеру көп 

кешікпей өзінің оң нәтижелерін бере бастады. Тек 1954-1958 жылдардың 

аралығында мемлекетке астық тапсырудың жылдық орта мөлшері 1953 жыл 

мен салыстырғанда 2,4 есе өсті. Әсіресе 1956 жылы облыстың 

ауылшаруашылығы тамаша жетістіктеге жетіп, мемлекет қоймасына астық 

тапсыру және сату бойынша алдына қойған социалистік міндеттемелерді 

табысты орындап, 1957 жылғы келер жылға егін егуге астықтың тұқымдарымен 

толығымен шаруашылықтарды қамтамасыз еткені үшін Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитеті мен Қазақ КСР Министрлер Советінің Қызыл 

Туы тапсырылды [АОМА. 171 қ., 10-т., 77-іс, 18 п.].  

Облыстағы шаруашылықтардағы егістік жерлердің жалпы аумағы астық 

дақылдары бойынша көлемі- 20,8 процентке, майлы дәнді-дақылдар көлемі - 

12,7%, көкөніс – бау-бақша жерлері - 16,7%, картоп салатын жерлер - 55,4%, 

жем - шөп дайындауға арналған жер аумағы  - 41,4% көбейді. 

Жалпы, 1954 жылы Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығындағы 

ұжымшарлар 394,3 мың гектар тың және тыңайған жерлерді игеріп, белгіленген 

тапсырманы 157,9%  артығымен асып түсті.  

1954 жылы күздік бидай салу үшін жер даярлау жұмыстары жоспарланған 

көлемнен 157,6% артығымен орындалды, ал 1955 жылғы егіске 640 мың гектар 

буландыру жерлер мен күздік бидайға жер дайындалып, жыртылды. Облысы 
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бойынша тың игеру ісімен айналысатын аудандардың шаруашылықтары 

мемлекеттен жаңа 1240 ауылшаруашылық тракторларымен, 199 нан жинайтын 

техникамен және 333 тұқым себетін машиналармен қамтамсыз етілсе, ұжымдық 

шаруашылықтар 175 арнайы жүк көліктерімен толықтырылса, азаматтарға 

тыңдағы еңбектері үшін 100 жеңіл автокөліктер кезексіз сатылды [АОМА. 171 

қ., 10-т., 284-іс, 48-48а]. 

Еңбекшілерді әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілу де өз жолына 

қойылды. Мысалы, колхоздарда 1954 жылы 831 баспана тұрғызылып, соның  

жаңа келген қоныстанушыларға 134 пәтерлер берілсе, елді-мекендерде жаңадан 

4 мектеп, 8 бала бақша мен яслилер және тоғыз монша-кір жуатын орындар 

тапсырылды. 

Колхоздар мен совхоздардың 1954 жылы таза ақшалай тапқан табыстары 

150 миллион сомға дейін көтерілді. Миллионер шаруашылықтардың саны күрт 

өсті. Айтар болсақ 1952 жылы бүкіл Ақтөбе облысында 6 кеңшар миллионер 

қатарында болca, екі жылдан кейін миллионер кеңшарлар 50-ге жетіп 

жығылды. 

1954 жылдың есепитің қорытындысы зер салсақ, облыс ұжымдық 

шаруашылықтарында еңбек табысы жоспардағы 128 миллион 442 мың сомнан 

159 млн 645 мың сомға дейін көтерілді. Облыстағы ұжымдық 

шаруашылықтардағы бөлінбес қоры (Колхоздардың еш уақытта бөлініске 

түспейтін жеке меншігіндегі қор) 4 миллион 70 мың сомға дейін артып, жалпы 

соммасы 251,4 миллион сомға дейін жетті. Ұжымдық шаруашылық 

еңбеккерлерінің қоғамдық шаруашылықтан түсетін табыс көзі де молая түсті. 

Егер 1954 жылы еңбекшілер еңбек күнге 64 202 мың сом ақша берілсе, 1953 

жылы еңбекшілерің еңбек күніне 42 749 мың сом табыс алды. 

 Ақтөбе облысы бойынша 1954 жылғы тың және тыңайған жерлерді игеру 

жоспары кеңшарлар бойынша 246,6 процентке, ұжымшарлар бойынша 155,6 

процентке орындалды. Тың игерудің перспективалық жоспары бойынша 1955 

жылдың аяғына облыста 811 мың гектар жерде тың көтеру керек болса, іс 

жүзінде бұл жоспар 310 мыңға артық орындалып, тың игерілген жер көлемі 

1960 жылдары 1 28,0 мың гектарға жетті [АОМА. 171 қ., 9-т., 87-іс, 15 п.]. 

 

 
Р

/с 

Аудандар Барлығы 1955 ж. 

(га) 

1956 ж. 

(га) 

1960 

жылы 

өңдеудегі 

барлық жер 

(га) 

1 Байғанин 12 2 10 24 

2 Шалқар 12 2 10 17,5 

3 Ырғыз 41 11 30 60,4 

4 Қарабұтақ 36 16 20 75,9 

5 Темір 74 14 60 131,4 

6 Жұрын 36 16 20 75,1 

7 Ключевой 72 26 46 180,7 

8 Ойыл 45 5 40 73,8 
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9 Қобда 43 33 10 152,7 

1

0 

Родников 15 10 5 87,7 

1

1 

Мартөк 33,5 30 3,5 188,1 

1

2 

Новороссийский 42 30 12 111,1 

1

3 

Степной 15 15 - 102,6 

1

4 
БАРЛЫҒЫ 476,5 210 266,5 1281,0 

 

 Ұсынылған көпжылдыққа арналған жоспар бойынша Ақтөбе облысы 

1955 жылдың аяғында 811 мың гектар тың және тыңайған жер игеруге тиіс 

болса, іс жүзінде 1121 мың гектар тың көтерілді, яғни 310 мың гектар жер 

артық игерілді. 1955 жылы барлық егіс көлемін 871 мың гектарға жеткізу 

жоспарланып, жыл аяғында егіс көлемі 949 мың гектарға жеткізілді, сөйтіп 

жоспар 78 мың гектарға артық орындалды. Барлық егіс алқабының 709 мың 

гектарына дәнді да қылдар егу жоспарланып, іс жүзінде 785 мың гектар жерге 

дәнді дақылдар себілді. Егін егудің жоспары дәнді дақылдар бойынша мынадай 

болып орындалды. 
 

№ Дәнді-дақылдар Жоспар мың 

га 

Нақты 

орындалуы мың га 

1 

2 

3 

 

Бидай 

Тары 

Жүгері 

318 

207 

41,2 

357 

259,9 

38,5 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай, бүкіл дәнді-дақылдар бойынша егістік 

көлемінің өскендігін аңғарамыз.  

Әртне кейбір аудандарда жоспардың толығымен орындалмаған жағдайлар 

да кездеседі. Мысалы, 1955 жылы Ақтөбе облысы бойынша жаңа жерлерді 

игеру жоспары орындалғанмен Қарабұтақ (Қазіргі Айтеке би), Ключевой 

(Қазіргі Алға ауданы) және Мартөк аудандары жаңа жер жырту жоспарларын 

орындай алмады. Сонымен қатар, өз тапсырмаларын кеңшарлар, Қопа және 

Қобда еңбеккерлері мен Қарабұтақ, Қарақобда, Ақтөбе, Мартөк, Шевченко, 

Новофедоровская, Көктөбе машина-трактор станцияларында осында жағдайлар 

орын алды. [АОМА. 85 қ., 1-т.,115-іс, 71 п.]. 

Жалпы 1955 жыл облыстың ауылшаруашылық ұжымдары үшін қолайсыз 

болды. Осы жылы облыс ұжым және кеңшарлар егістік өнімдерінің 

мемлекеттік жоспарларын орындауға мүмкіндіктері болмай қалды.  

Бектітілген жоспар бойынша 3 миллион 916 мың пұт астықтың орнына 31 

мың пұт астық өндірілді. Сөйтіп мемлекетке бекітілген 15,5 млн. пұт астықтың 

орнына тек 736 мың пұт астық қана өткізілді. Сөздің орайына қарай айтатын 

болсақ,  тың игеруден бұрынғы жылдарды қоса алғанда, соңғы 10 жылда облыс 
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бойынша егіннің осындай өте аз түсімі бұрын-соңды орын алмаған болатын. 

Мамандардың оған басты себеп ретінде қуаңшылықты атайды. 

1954-55 жылдары жалпы Ақтөбе облысы бойынша игерілген 1121 мың 

гектар жердің 685 мың гектары егіс айналымына жаңадан 1955 жылы енген 

болатын. Осы жылы күзгі өнімге жыртылатын жерлер жоспары орындалып 

725,6 гектарға дейін көтерілді, бұл 1954 жылмен салыстырғанда 238 мың 

гектарға көп болды. Егіс көлемі 2 есе артып 1955 жылы 949 мың гектарға жетті. 

Дәнді дақылдар себудi ұжымшарлар 8 мамырда, кеңшарлар 15 мамырда 

аяқтаған болатын. 

1954-1955 жылдары ұжымдық шаруашылықтар мен кеңестік 

шаруашылықтарда 1 миллион 096 мың гектар жаңа тың және тыңайған жерлер 

жыртылып, бекітілген жоспарға сай 122%-ке орындалып, егістік алқыбының 

көлемі алдыңғы жылмен салыстырғанда 2 есеге өсті.  

Ақтөбе облысы бойынша тың жерлерді игеру кезеңінің алғашқы жылдары 

1 141 мың гектар егістік жер жыртылса, осы жылдары Ақмола облысында 3 380 

мың гектар, Қостанай облысында 3 813 мың гектар, Батыс Қазақстан 

облысында 1 066 мың гектар, Солтүстік Қазақстан облысында 1 030 мың 

гектар, Қарағанды облысында 802 мың гектар жер игерілген болатын.  

Тың игеру науқаны бастамастан бұрын Ақтөбе облысында жалпы егіс 

көлемі 471,9 мың гектар, оның ішінде дәнді дақылдыр 382,6 мың гектар, одан 

тары егістігі 103,9 мың гектар құралған болатын. Дәнді дақылдар орташа түсімі 

гектарына 7 центнер болды. Тың игеруден бұрын Ақтөбе облысы бойынша 

соңғы 5 жылда егіннің орташа өнім мөлшері әр гектарға шаққанда не бары 4,5 

центнерден аспады. 1953 жылы облыс бойынша 267,5 мың тонна астық 

өндіріліп, оның мемлекетке 120,8 мың тоннасы сатылды [АОМА. 85 қ., 1-т.,24-

іс, 11 п.].  

Сөйтіп, 1955 жылы Ақтөбе облысында егіс көлемі 979,3 мың гектарға 

жетті. Егер 1953 жылмен салыстырғанда екі еседей өсті. 1955-1956 жылдары 

жаңадан 1300 мың гектар тың жерлер жыртылды. 1956 жылы жалпы егіс көлемі 

1561,7 мың гектарға жетті. Осы егістік алқаптың 1280 мың гектарына дәнді 

дақылдар егілді. Жаңадан тың және тыңайған жерлерді айналымға қосу 

нәтижесінде дәнді дақыл дардың өнімділігі артты. Барлығы 1956 жылы әрбір 

гектардан 8,3 центнерден өнім алынды, яғни 1953 жылғыдан астық өнімділігі 2 

есеге артты. Осының нәтижесінде Ақтөбе облысы бойынша 1956 жылы жалпы 

астық түсімі 1 млн. тоннаға жетті, соның нәтижесінде Ақтөбе облысы тұңғыш 

рет 661,3 мың тонна немесе 40,4 млн. пұт астықты мемлекетке сатты. Облыс 

еңбекшілерінің егін шаруашылығын дамытудағы осы жетістігі партия мен 

үкімет тарапынан жоғары бағаланып Ақтөбе облысы Ленин орденімен 

наградталды[АОМА. 171 қ., 10-т., 11-іс, 6 п.]. 

Құнарлы жер тапшылығына байланысты 1956-1961 жылдар арасында 

Ақтөбе облысында егін алқабының жалпы көлемі 1200 мың - 1300 мың гектар 

көлеміне жетіп тұрақталды. 

Тың игерудің келесі кезеңдерінде 60-70 жылдары Ақтөбе облысында 

елдегі астық өнімдеріне деген тапшылықты жою мақсатын да егіншіліктің жер 
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көлемін көбейту арқылы даму жолы таңдап алынды. Арнайы комиссия 

облыстың барлық аудандарында егін егуге жарамды жерлерді зерттеді. Осы 

комиссия Ақтөбе өңірінде егістікке қолайлы құнарлы жердің жоқтығын 

дәлелдеді. Бірақ Ақтөбе облысының егіс алқабы 1962 жылы тағы да 200 мың 

гектарға ұлғайды. Дәнді дақылдар егілетін егіс көлемі 1 375 мың гектарға 

жеткізілді. Осы егіс көлемі 10 жылдай уақытқа сақталынып, eгic көлемі Қобда, 

Мартөк, Ленин, Ақтөбе, Алға, т.б. аудандарда егіске жарамсыз жерлерді 

айналымға қосу нәтижесінде ұлғайды. Егіншіліктің белгілі бір дәрежедегі 

мәдениетіне қол жеткізу ар қасында Ақтөбе облысы 1970 жылы 1430.8 мың 

гектар егіс алқабынан 1.555 мың тонна астық өндірді, әрбір гектар егістік 10,9 

центнерден өнім берді. 
 

Тың және тыңайған жерлерді игеру колхоздар бойынша 

Р

/с 

Аудандар 1954 1955 1956 Барлығ

ы 

1 Байғанин 10,5 13,5 13,2 37 

2 Шалқар 4,4 4,8 10,6 19,8 

3 Ырғыз 18,5 41,1 21 80,6 

4 Қарабұтақ 22,5 27,3 38,5 88,3 

5 Темір 26,2 36,2 32 94,4 

6 Жұрын 21,2 26,3 22,7 70,2 

7 Ключевой 58 42 21,3 121,3 

8 Ойыл 22,5 27 22,6 72,2 

9 Қобда 56 45,7 12,5 114,2 

1

0 

Родников 38 14,5 26 55,1 

1

1 

Мартөк 37,3 26,8 64 70,5 

1

2 

Новороссийский 43,8 35,7 18,3 97,8 

1

3 

Степной 39,6 25,2 6,4 71,2 

 Барлығы (ға) 398,5 366 228,1 992,6 

 Жоспар (ға) 250 310 141,6 701,6 

 

1955-1957 жылдары ұжымшарлар, машина-трактор стансалары мен 

кеңшарлар барлығы 363.4 мың гектар тың және тыңайған жерлерді игерді. 1957 

жылы егіс алқыбын 1 миллион 596,7 мың гектарға жеткізіп, 1955 жылмен 

салыстырғанда 653,9 мың гектарға немесе 69,3% ұлғайтты. 

1957 жылы бидай 930,3 мың гектар жерге егіліп, 1955 жылмен 

салыстырғанда 572,5 мың гектарға артты, жүгері 59,4 мың гектарға егіліп, 1955 

жылғы көрсеткіштен 33,3 мың гектарға көбейтілді [АОМА. 171 қ., 10-т., 18-іс, 

48 п.]. 

1956 жылы колхоздар мен совхоздарда жалпы астық өнімдерін өндіру 61 

миллион пұтқа жеткізілді, облыс бойынша 1 гектардан 8,5 центнерден өнім 

алынды. Көптеген шаруашылықтар 1956 жылы дәнді дақылдар бойынша әр 

гектар егістен 12-15 центнер астык өндірді. Осының нәтижесінде облыстың 
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колхоздары мен совхоздары өздерін жоғарғы сапалы тұқыммен қамтамасыз 

етіп, мемлекетке 41 миллион пұт астық тапсырды, сөйтіп жоспардан тыс 25 

миллион пұт астық сатылды. 

1957 жылы жалпы астық өндіру көлемі 27,7 миллион пұтқа әрең жетті, 

сөйтіп 1956 жылмен салыстырғанда астық өндіру 33,3 мың пұтқа кем болды 

[АОМА. 171 қ., 10-т., 28-іс, 13 п].  

Әр гектарға шаққанда 4 центнерден ғана өнім алынды. Облыстық 

колхоздары мен совхоздары мемлекетке бар болғаны 15,5 мың пұт астық 

тапсырды. Бұл 1957 жылғы жоспарлы көрсеткіштің 62,5% еді. Осы жылы 

Степной, Новороссийский және Ключевой аудандарының шаруашылықтары 

жоспарлы көрсеткіштерді орындай алмады. Осы үш ауданның тапсырған астық 

көлемі Мартөк ауданының шаруашылықтарының тапсырған астығынан аз 

болды. Сонымен қатар оңтүстік аудандар да мемлекетке жөнді астық тапсыра 

алмады. 

1957 жылы облыстың 147 колхозының ішінде тек қана 29 колхоз, 33 

совхоздың арасынан 6 совхоз ғана астық дайындау жоспарын орындауға қол 

жеткізді.  

1957 жылы көктемде облыс бойынша 259 мың гектар жерге дәнді 

дақылдар егілді. Облыс шаруашылықтары күзгі зябь жырту жоспарын 85,7 

орындап, барлығы 1,049.853 гектар күзгі жер жыртылып, көктемге 240 мың 

гектар жерді жырту көктемге қалдырылды.  

1957 жылы 1300 мың гектар орнына 987 гектар жерге қар тоқтатылып, 

жоспар 76% орындалды. Таза  бір жылғы демалысқа жыртылған жерді қалдыру 

ісіне облыс шаруашылықтары жете көңіл бөлмей, 1957 жылы 137,5 мың гектар 

демалысқа жыртылған жер болды. Ал 1955 жылы бір жылға демалысқа 

жыртылған 286,5 мың гектар қалдырылған болатын. 1958 жылы 185 мың гектар 

жер бір жылға демалысқа жыртылған қалдыру жоспарланды. 

1957 жылы облыс бойынша 1140 мың гектар егіс алқабының ішінде 47365 

гектар бөлек әдіспен орылды, яғни 4,6%. 

1958 жылы облыс еңбекшілері 60 миллион пұт астық өндіріп, 40 миллион 

пұт астықты мемлекетке тапсыруға міндеттеме алды. 

1954-1957 жылдары облыста 1,5 млн. гектар тың жер игеріліп, 16 iрi совхоз 

құралды. 1956-1957 жылдары облыс мемлекетке 57 миллион пұт астық 

тапсырды. Тың игеру басталғанға дейінгі 22 жылда облыс шаруашылықтары 

мемлекетке 62 млн. пұт астық тапсырған. 

Қорыта айтсақ, Ақтөбе облысында 1954-1958 жылдар аралығында 1 

миллион 629 мың гектар жаңа тың жерлер игерілді. Егер 1954 жылы егіс көлемі 

491,4 мың гектар болса, 1958 жылы жалпы егіс көлемі 1 592 гектарға жетті. 

1959-1960 жылдары қосымша 232 мың гектар тың жер жыртылып, егістік 

көлемі өстіп, ауылшаруашылық жер айналымына қосылды, сөйтіп облыста егіс 

алқабы 1 миллион 861 мың гектарға жетті.  [АОМА. 171 қ., 10-т., 29-іс, 17-п.]. 
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Herodotus, or as many call him "The Father of History", lived about 2500 years 

ago. The ancient Greek historian had visited almost every country he knew. Traveling 

in them, he described their nature and peoples. He called his work "History". 

History is not just a record and description of events, it is also a science that 

considers their origin. 

Unfortunately, modern youth is very little interested in both history itself and its 

auxiliary disciplines, or they do not even know about their existence at all. Therefore, 

I decided to acquaint my listeners and readers with this particular topic. 

Today, history is a combination of various sciences that are intertwined with 

each other. It helps us to consider the past and to make sense of the present. 

The history of the human race is divided into the history of human communities 

– states, tribes, etc. But in addition to this, we can talk about the Universal history of 

mankind, its origin.  

All separate historical episodes are intertwined in one big-World History 

Additional disciplines or sciences help us to understand history. 

Archaeology is a discipline that helps us study the past from material sources. 

Material or material sources are objects of production used by man and which have 

survived to the present day. This science was mentioned in Ancient Greece by Plato, 

who meant everything ancient by it. Also under this discipline in the Renaissance, the 

history of Ancient Rome and Ancient Greece was often celebrated. 

Excavations, surveys, and analysis of the collected data are all archaeology. 

With age, most of us begin to think about the origin of our family and our last 

name, and genealogy helps us to fill this gap. It is a discipline by which a person can 

trace their ancestry. This science appeared in Ancient Greece. It received wider 



305 

 

publicity during the tsarist Russia, when the throne was placed on the paternal side. 

As one of the famous examples-this is the pedigree of the royal family of the 

Romanovs. 

 
*The Romanov Family Tree 

The science that studies time, sets dates, and studies calendars the sequence of 

historical events is called chronology. It helps you compare the exact dates of 

documents and historical events. Chronology studies different time systems in their 

process and relationship. 

It appeared in the ancient civilizations of Egypt and Babylon, gained success in 

Greece and developed further in other parts of the world. 

The greatest interest reached in the XVIII–XIX centuries.because of the 

intensive study of history. 

Ethnography is the science of studying ethnic groups. The main task of 

ethnography is to study the peoples of the world, their historical development, 

material and spiritual culture. Mostly they do surveillance here.  

Since ancient times, a person has had a need for knowledge not only of his tribe 

or people. They also showed an interest in the culture, traditions and customs of other 

inhabitants of the globe. This kind of knowledge helped people navigate and feel 

more secure in their environment. The first attempts to introduce materials into this 

system were made in Ancient Rome and Ancient Greece. 

The first known ethnographer is Bernardino de Sahagun 
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*Bernardino de Sahagun 

In our daily lives, coins are a measure of the value and exchange of a 

commodity. Not many people are engaged in collecting coins, but even less often you 

can meet people who study them.  

Numismatics is another auxiliary historical discipline that studies coins, medals, 

orders, monetary systems, and the history of trade. 

Interest in coins began in the Renaissance. In the XV century, Italy began to 

show interest in collecting coins. Let's say that the Italian poet and one of the 

outstanding figures of the Italian Proto-Renaissance, Francesco Petrarch, was a lover 

of antique coins. 

The founder of scientific research in the field of numismatics is Joseph-Illary 

Eckel 

 
*Joseph-Hilary Eckel 

The visual and identification mark, or simply the coat of arms, is also the subject 

of study of one of the auxiliary disciplines of history – heraldry. Initially, the coats of 



307 

 

arms served as distinctive signs of the family, clan, and personality. Now they are 

symbols of a state.  

Let's get back to science. Heraldry determines what is applied to the coat of 

arms, explains the meaning of the figures drawn on it.  

Heraldry originated in the Middle Ages, between the Crusades, the first (when 

coats of arms did not exist) and the second (when knights began to use coats of arms 

as an identification mark).  

The International Day of Heraldry is celebrated on June 10. 

The following science originally developed as part of diplomacy, which 

investigated the authenticity of documents.  

 Sphragistics is a science dealing with the study of printing and imprinting text 

on various materials, their shape, color, image. 

The discipline itself began to develop more widely when mass archaeological 

excavations began to be carried out in the Middle East. During these excavations, 

many seals and impressions on ceramics were found. 

Usually we use the names of streets, cities, countries more as a reference point 

for anything in our life, from meeting friends to traveling. But how often have you 

thought about the origin of these names? 

Toponymy is just the science that studies the origin of geographical names, their 

spelling and pronunciation, semantic meaning, development. 

Toponymy is underestimated to a certain extent in modern society, although this 

discipline helps in the study of the culture of society, its language. 

A toponymist (a person engaged in toponymy) should be both a linguist and a 

historian, and a geographer combined. 

Thanks to this science, it is possible to determine what kind of people lived here 

or what the area looked like. 

The history of the locality, region, region, the formation of the locality of any 

country, all this is studied - local history. 

At the beginning of the last century, local history was understood as a science 

that studies natural conditions. The leap in this discipline was given by the foundation 

of the All-Russian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments in 

1965. 

Local lore is divided into several types: 

Geographic study of local lore, studying the economy, population, nature. 

Historical study of local lore, explores the past of the region, historical 

monuments. 

Archaeological study of local lore, helps to study the historical past of a person 

through the reconstruction of material remains. 

Literary study of local lore, examines literary publications - reference books, 

monographs, various kinds of printed sources. 

Vexillology (flagology) - deals with the study of flags, pennants, banners. 

The history of this discipline began not so long ago, in the 60s of the last century 

in America and Europe. This term was introduced by the American vexillologist 
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Whitney Smith with the publication of the "Flag" bulletin, as well as writing books 

about flagology. Previously, the study of flags was referred to as heraldry. 

 
* Whitney Smith 
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ЖAЛПЫ БІЛІМ БEРEТІН МEКТEПТІ БACҚAРУ ЖӘНE  

БACШЫЛЫҚ EТУ 

 

Aбиляшeвa A.М. 

 Abilyasheva28@mail.ru 

Қ.Жұбaнoв aтындaғы Aқтөбe өңірлік унивeрcитeті 

 

Бacқaру мәceлecінің eжeлгі грeк филocoфтaрынaн бacтaп, түркі ғұлaмa 

oйшылдaрының eңбeктeріндe қaрacтырылғaны турaлы, oлaрдың құнды 

жaзбaлaрындaғы мeмлeкeттік бacқaрушының рөлі, ізгілікті бacқaру, бacқaрудың 

aдaмгeршілік қaғидaлaры жaйлы oй-пікірлeрін тoптacтыру, жіктeу мәceлeлeрі 

C.Қ.Қaлиeв [1], C.A.Ұзaқбaeвa [2], A.Н.Көшeрбaeвa [3], Ұ.М.Әбдіғaпбaрoвa [4] 

жәнe т.б. ғaлымдaр eңбeктeріндe көрініc aлғaн.  

Қaзaқcтaндық ғaлымдaр eңбeктeріндe бacқaру мәceлecі ХХ ғacырдың 90 

жылдaрынaн бacтaп coңғы жылдaрдa бacым зeрттeлe бacтaды. Aтaп aйтқaндa, 

білім бeру ұйымдaры бacшылaрының дaярлығын жeтілдірудің тeoриялық-

әдіcтeмeлік нeгіздeрі (Г.З.Aдильгaзинoв [5] жәнe т.б.); білім бeру ұйымдaрын 

бacқaрудaғы өзaрa әрeкeттecтік, caбaқтacтықтың ғылыми нeгіздeрі, 

экcпeримeнттік тәжірибecі (Д.Aбдрaимoв [6], A.Жунуcбeкoвa [7], К.Aдaнoв [8] 

жәнe т.б.) мәceлeлeрі зeрдeлeнді.  

Жaлпы білім бeрeтін мeктeптің aлқaлық бacқaру oргaндaры: 

−  қызмeткeрлeрдің жaлпы жинaлыcы; 

−  пeдaгoгикaлық кeңec; 

−  мeктeп кeңecі. 

Мeктeп қызмeткeрлeрінің жaлпы жинaлыcы aлқaлық бacқaрудың тұрaқты 

жұмыc іcтeйтін жoғaры oргaны бoлып тaбылaды. Қызмeткeрлeрдің жaлпы 

жинaлыcынa нeгізгі жұмыc oрнындa мeктeптe жұмыc іcтeйтін бaрлық 

қызмeткeрлeр нeмece eңбeк шaрттaры нeгізіндe мeктeптe жұмыc іcтeйтін 

бaрлық қызмeткeрлeр қaтыcaды.  

Қызмeткeрлeрдің жaлпы жинaлыcы бeлгілі бір мeрзім бoйыншa бoлмaйды. 

Жинaлыc қaжeттілігінe қaрaй, бірaқ жылындa кeміндe бір рeт шaқырылaды. 
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Жaлпы жинaлыc мeктeп дирeктoрының бacтaмacы бoйыншa нeмece мeктeп 

дирeктoрының жәнe пeдaгoгикaлық кeңecтің, бacқa oргaндaрдың бacтaмacы 

бoйыншa, жaлпы жинaлыc мүшeлeрінің кeміндe төрттeн бірінің бacтaмacы 

бoйыншa жинaлуы мүмкін. 

Тиімді жұмыc aтқaрылу үшін төрaғa caйлaнaды, oл жинaлыc жұмыcын 

ұйымдacтыру функциялaрын oрындaйды жәнe oтырыcтaрды, жинaлыc 

шeшімдeрін бeкіту функциялaрын oрындaйтын хaтшы тaғaйындaлaды.  

Мeктeп қызмeткeрлeрінің жaлпы жинaлыcының құзырeтінe: 

−  Мeктeп кeңecінe өз кaндидaттaрын ұcынaды, мeктeпті дaмытудың 

нeгізгі бaғыттaрын бeкітeді. Oның қызмeті жaлпы жинaлыc турaлы Eрeжeмeн 

рeттeлeді; 

−  Ұжымдық шaртты, мeктeптің ішкі eңбeк тәртібінің қaғидaлaрын 

қaбылдaйды; 

−  Eңбeкті қoрғaу жөніндeгі нұcқaулықты, eңбeкті қoрғaу жөніндeгі 

кoмиccия турaлы eрeжeні қoca aлғaндa, мeктeп қызмeткeрлeрімeн eңбeк 

қaтынacын рeттeйтін жeргілікті aктілeрді қaбылдaйды; 

−  Мeктeптің қaржы-шaруaшылық қызмeтінің жocпaры бoйыншa өз 

ұcыныcтaрын бeрeді, мeктeп дирeктoрының oның oрындaлуы турaлы eceбін 

тыңдaйды; 

−  Мeктeп қызмeткeрлeрін әлeумeттік қoлдaу турaлы eрeжeні жәнe 

мeктeп қызмeткeрлeрін әлeумeттік қoлдaу турaлы шeшімді қaбылдaйды; 

−  Жaлпы жинaлыc өзінің қaрaуынa қaбылдaғaн нeмece oның 

қaрaуынa мeктeп дирeктoры шығaрғaн мeктeп қызмeтінің өзгe дe мәceлeлeрін 

қaрaйды.  

Мeктeптің пeдaгoгикaлық кeңecі білім бeру үрдіcінe жaлпы бacшылықты 

жүзeгe acырaтын aлқaлық бacқaрудың тұрaқты жұмыc іcтeйтін oргaны бoлып 

тaбылaды. Пeдaгoгикaлық кeңec мeктeп дирeктoрының төрaғaлығымeн жұмыc 

іcтeйді.  

Мeктeптің пeдaгoгикaлық кeңecінің құзырeтінe: 

−  Білім бeру мaзмұнының әртүрлі нұcқaлaрын, oқу-тәрбиe үрдіcінің 

ныcaндaрын, әдіcтeрін жәнe oлaрды іcкe acыру тәcілдeрін тaлқылaйды жәнe 

тыңдaйды; 

−  Пeдaгoг қызмeткeрлeрдің біліктілігін aрттыру, oлaрдың 

шығaрмaшылық бacтaмaлaрын дaмыту жөніндeгі жұмыcты ұйымдacтырaды; 

−  Oқу жылындa oқушылaрды aрaлық aттecтaттaу турaлы eрeжeдe 

aйқындaлғaн aрaлық aттecтaттaуды өткізу турaлы шeшім қaбылдaйды. 

Пeдaгoгикaлық кeңec мeрзімcіз жұмыc іcтeйді, қaжeт бoлғaн жaғдaйдaн 

кeміндe aйынa бір рeт ұйымдacтырылaды. Кeңec мeктeп дирeктoрының, 

мeктeптің жaлпы жинaлыcының бacтaмacы бoйыншa жинaлуы мүмкін. 

Пeдaгoгикaлық кeңecтің жұмыc тәртібі – кeңec жұмыcын ұйымдacтыру 

жөніндeгі функциялaрды oрындaйтын төрaғaны caйлaйды жәнe oтырыcтaрды 

жүргізeді. Кeңec шeшімдeрін бeкіту жөніндeгі функциялaрды oрындaйтын 

хaтшы бoлaды.  

Пeдaгoгикaлық кeңecтің өкілeттілігі: 
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−  білім бeру мәceлeлeрі бoйыншa мeмлeкeттік caяcaтты іcкe acыру; 

−  мeктeптің білім бeру үрдіcін ұйымдacтыруды жeтілдіру; 

−  мeктeптің білім бeру бaғдaрлaмaлaрын әзірлeу жәнe бeкіту; 

−  мeктeпті дaмытудың, білім бeру үрдіcінің caпacы мeн тиімділігін 

aрттырудың нeгізгі бaғыттaрын aйқындaу; 

−  aрнaйы курcтaр, фaкультaтивтeр, үйірмeлeр жәнe т.б. құру турaлы 

шeшім қaбылдaу; 

−  мeктeптің білім бeру қызмeтін жүргізугe бaйлaныcты мәceлeлeр 

бoйыншa мeктeп дирeктoрынa ұcыныcтaр бeру; 

−  пeдaгoгикaлық ғылым жeтіcтіктeрін жәнe oзық пeдaгoгикaлық 

тәжірибeні мeктeп жұмыcының прaктикacынa eнгізу; 

−  oқушылaрды oқыту мeн тәрбиeлeуді жeтілдіру бoйыншa қoғaмдық 

бacтaмaлaрды қoлдaу. 

Мeктeпішілік бacқaруды мeктeп дирeктoры жүргізeді. Мeктeп дирeктoры 

жoғaры пeдaгoгикaлық білімі бaр, прaктикaлық жұмыcтaн үш жылдық eңбeк 

өтілімі бaр тұлғa тaғaйындaлaды. 

Бaрлық oқушылaр үшін жaлпы мeктeптік бірыңғaй тaлaптaрды eндіруші, 

oқу-тәрбиe іcтeрінің тұтac жүзeгe acуынa бacшылық eтуші, бaрлық 

құрылымдaрдың ынтымaқты жұмыc іcтeуін ұйымдacтырушы – мeктeп 

дирeктoры бoлып тaбылaды. Oлaрдың aтқaру құзырынa кірeтін caн-aлуaн 

міндeттeр бaр: бacқaрушылық, шaруaшылық-ұйымдacтырушылық, 

бaқылaушылық, oлaрдың ішіндe eң бacтыcы – oқу-тәрбиe прoцecтeрі. Мeктeп 

дирeктoрының мoрaльдық-aдaми қacиeттeрі биік бoлуғa тиіc, oғaн қoйылaтын 

тaлaп тa биік бoлaды. Бacшы – aдaмгeршілік caпaлaрын бoйынa cіңіргeн, жaқcы 

ұйымдacтырушы, мұғaлімдeр мeн oқушылaр ұжымдaры мүшeлeрінің бaрлық іc-

әрeкeттeрінe, oлaрдың өзaрa қaрым-қaтынacынa бaғыт бeруші бacты тұлғa. 

Coндықтaн, мeктeп бacшыcының бacқaру мәдeниeті жoғaры бoлуы тиіc.  

Жaлпы мeктeпішілік үлгілі ұжымның қaлыптacуы үшін бacшы бoйындa 

жaқcы aдaми қacиeттeрдің бoлуының мaңызы зoр. Aтaп aйтқaндa, шыншылдық, 

aдaлдық, турaшылдық, мeйірімділік, дocтық, әділдік, дұрыcтық, 

ұcтaнымшылдық (принциптілік).  

Шәкірттeр мeн ұcтaздaрды бacшының іcкeрлігі oғaн жaқындacтырa түceді. 

Іcкeрліктің құрaмды бөлімдeрінe жaтaтындaр: іздeнгіштік, қaрым-қaтынacтa 

икeмділік, ceзімтaлдық, бacқaны өзінe тaртa aлушылық, пaрacaттылық, 

eңбeкқoрлық, тұрaқтылық, бacтaғaн іcті coңынa жeткізушілік, aқырындa іc пeн 

cөздe бірлік. 

Мeктeпішілік бaқылaу – мeктeп бacқaрудың өзeкті мәceлecі. Бaқылaуғa 

aлынaтын өзeкті мәceлeгe жaтaтындaр: oқу бaғдaрлaмaлaры мeн жaлпығa 

міндeтті мeмлeкeттік білім cтaндaрттaрының oрындaлу жaйы жәнe білім бeру 

caпacы; oқушылaрдың білім aлу міндeттeрінe ынтacы, aлғaн білімін өміргe 

пaйдaлaнуғa дaғдылaнуы, өмір cүругe бeйімділігі; oқу пәндeрінeн білім бeрeтін 

мұғaлімдeрдің білім бeру, тәрбиe бeру жәнe тұлғaлық дaмытушылық 

міндeттeрін жүзeгe acыруының мәні мeн нәтижeлeрі; oқушылaрғa кeщeнді 

тәрбиe бeру іc-шaрaлaрының жүйeлілігі, мaзмұндылығы жәнe нәтижeлілігі; 
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мeктeптeн, cыныптaн тыc жұмыcтaр aрқылы қocымшa білім бeру, өнeргe 

үйрeту, cпoрт пeн дeнe шынықтыруғa жaттықтыру шaрaлaрының іcкe acуы мeн 

нәтижeлілігі; Үкімeттік, өкілeтті oргaн мeн aтқaрушы oргaндaрдың 

шeшімдeрінің жүзeгe acырылуы жәнe нoрмaлық құжaттaрдың іc-жүзіндe 

oрындaлуы; пeдaгoгикaлық кaдрлaрдың, құрылым жeтeкшілeрінің міндeттeрін 

oрындaуы жәнe нәтижeлілігі, т.б. жaн-жaқты тeкceру, дeрбec тeкceру, 

cыныптық-жинaқтaушылық тeкceру, aттecтaциялaу, т.б. бaқылaу түрлeрін 

жүзeгe acыру – мeктeп бacшылығының aca мaңызды жұмыcы.  

Қaзіргі зaмaндaғы білім бeру ұйымының бacшылaры кeздecтірeтін нeгізгі 

қиындықтaр, білім бeру мeкeмeлeрінің қaржылық-шaруaшылық дeрбecтігін 

біртіндeп бeлгілeйтін, бacқaрудың қoғaмдық ceктoрын күшeйтeтін, нoрмaтивтік 

жәнe жaн бacынa қaржылaндыру фoрмacынa aуыcуынa бaйлaныcты. 

Coндықтaн, бaрлығының нeгізіндe, білім бeру ұйымы бacшыcының кәcіби 

дaйындығынa жәнe oның жұмыcын ұйымдacтыруғa жaңa әрі жoғaры тaлaптaр 

қoйылуы тиіc.  
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Қазір істеуге болатын ісіңізді кейінге қалдырмаңыз. Біз бұл сөзді жиі 

естиміз, бірақ біздің үнемі өзгеріп отыратын заманымызда өмір сүріп және 

сонымен бірге үнемі оқып, жұмыс істеп, уақытты пайдалы істермен өткізе 

отырып, жалпы прогресске қалай жетуге болады? Бұл сұрақ әсіресе, жастарды, 

атап айтқанда студенттерді мазалайды. Қазіргі кезде адамдардың көбісінде 

прокрастинация пайда болады, яғни маңызды істерді кейінге қалдыру. Бұл 

қасиет әр түрлі жастағы және санаттағы көптеген адамдарға тән, алайда 

прокрастинация студенттер арасында кең тараған.  

Адамның кәсіби қызметінің, жеке өнімділігінің, еңбекке деген 

қабілеттілігінің төмендеуі прокрастинация мәселесінің теріс салдары болып 

табылады.  

«Прокрастинация» термині, 1977 жылы П.Рингенбах «Адам өміріндегі 

прокрастинация» атты еңбегі шыққанда, ғылыми айналымға енгізілді. Сол 

жылы А.Эллис пен В.Кнаустың (Ellis, Knaus, 1977) клиникалық бақылауларға 

негізделген «Прокрастинацияны жеңу» атты кітабы жарық көрді. Содан кейін 

Дж.Бурка мен Л.Юэннің (Burka, Yuen, 1983) «Прокрастинация және онымен 

күресу жолдары» атты ғылыми-танымал кітабы шықты. 1980 жылдардың 

ортасында прокрастинация құбылысына ғылыми-академиялық талдаулар 

жүргізіле бастады (Solomon, 1984; Lay, 1986; Rothblum, Solomon, 1986). 

Прокрастинацияны зерттеу үшін түрлі сауалнамалар жасап шығарылды Aitken, 

1982; Lay, 1986; McCown et al., 1987; Tuckman, 1991). 

Прокрастинация терминінің көптеген анықтамалары бар. Соларға тоқтала 

кетейік. 

Канадалық психолог П.Стил прокрастинацияға байланысты, күтілетін 

жағымсыз салдарға қарамастан, адамдар жоспарланған іс-әрекетті ерікті кейінге 

қалдыратыны туралы айтады [1, 66 б.]. П.Стил прокрастинацияны психологтар 

иррационалды кешіктіру ретінде қарастыратынын баса айтқан, себебі 

кешіктірудің қолайлы себебі жоқ. 

Сонымен қатар адамдар мұндай мінез-құлықтың қаржылық және 

психологиялық жағынан пайда әкелмейтінін біле тұра, іс-әрекетті кейінге 

қалдыруы мүмкін. 

К.Лэй прокрастинацияны адам үшін жағымсыз салдар әкелетініне 

қарамастан, оны жоспарланған іс-әрекеттегі ерікті иррационалдық кешітіру 

ретінде сипаттайды [2, 67 б.]. 

«Психологияның үлкен сөздігі» атты еңбектерінде Б.Г.Мещерякова мен 

В.П.Зинченко «прокрастинатор» терминіне әр түрлі, тіпті ең маңызды істерді, 

шешімдерді «кейінге қалдыруға бейім тұлға» ретінде анықтама берген болатын 

[3, 673 б.]. 
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Ресейде прокрастинацияны зерттеумен айналысатын әйгілі 

зерттеушілердің бірі – Яна Варваричева: «Прокрастинация адамға өзінің 

қабілеттерін тікелей бағалаудан аулақ болуға мүмкіндік береді... Бұл ұстаным 

кәсіби салада жағымсыз салдарға алып келеді, бірақ өзін-өзі бағалауды қажетті 

деңгейде сақтауға көмектеседі»,  – деп жазады [4, 3 б.]. 

Бірінші жіктеуді Н.Милграм Дж.Баторимен және Д.Моурермен бірлесе 

отырып ұсынды. Олар прокрастинацияның масштабына қарай пайда болудың 5 

негізгі түрін анықтады [5, 488 б.]: 

1. Тұрмыстық немесе күнделікті өмірдегі прокрастинация. Бұл үнемі 

орындалу керек тапсырмаларды кейінге қалдыру, яғни үй жинау, дүкенге 

бару, т.б. 

2. Шешім қабылдаудағы прокрастинация. 

3. Невротикалық прокрастинация, яғни өмірлік маңызды шешімдерді 

кейінге қалдыру. 

4. Компульсивті прокрастинация, яғни отбасындағы бір адамның 

шешім қабылдауындағы кешіктіру.  

5. Академиялық прокрастинация, яғни сабақты және емтиханға 

дайындықты кейінге қалдыру. 

Академиялық прокрастинацияның таралуы қазіргі кезде ерекше өзекті 

болып отыр. Енді осы бағытты егжей-тегжейлі қарастырайық. 

Академиялық прокрастинация – бұл білім беру саласындағы, әсіресе 

мектеп оқушылары мен студенттер арасында кең таралған және маңызды 

прокрастинациялардың бірі. Көп жағдайда, студенттер орындалу керек 

тапсырмаларды кейінге қалдырады, нәтижесінде бұл жалпы оқудың уақытының 

қысқаруымен және емтиханға жеткіліксіз дайындықпен ұштасады. 

Бірқатар зерттеулер академиялық прокрастинацияның көптеген жағымсыз 

салдарын, соның ішінде жеке, психологиялық және медициналық мәселелерді, 

сабаққа қатысымның төмендігі және ұзақ уақыт сабаққа келмеуді, 

депрессияның жоғары деңгейін және өз-өзін нашар сезінуін көрсетті.  

Қорыта келгенде, зерттеулер жалпы және академиялық 

прокрастинацияның негізгі екі негізгі себебін көрсетеді: сәтсіздік қорқынышы 

және тапсырманы орындаудан қорқу. Біріншісі мазасыздықтың жоғарылауын 

және сенімділіктің төмендеуіне алып келеді, ал екіншісі өзін-өзі теріс 

бағалауды көрсетеді [6, 31 б.]. 

Эллис пен Наус 1977 жылы прокрастинацияны эмоционалды бұзылыс деп 

атап, оның негізгі түп тамыры иррационалды ойлауда жатыр деген. 

Прокрастинаторлардың иррационалды сенімдерінің бірі «Мен әрдайым өз 

жұмысымды жақсы орындаймын» деп, осы әрекетті кейін бағалау. Мұндай 

көзқарас көбінесе адамдар өз жұмысында қателік жіберуден қорқып, олар үшін 

кез-келген маңызды іс-әрекетті жиі кейінге қалдыратындығына алып келеді.  

Jannis пен Mann прокрастинацияны шешім қабылдай алмаумен 

байланыстырды. Олар прокрастинацияны күредлі іс-әрекеттерге тап болған 

кездегі тиімсіз копинг-стратегия ретінде сипаттады. Прокрастинация белгілі бір 

жұмыстың жетістігі туралы пессимистік көзқараспен ерекшеленетін, 
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атмосферадағы қақтығысқа толы шешім қабылдау процесі ретінде көрінеді. 

Субъект жұмыс аяқталған кезде қанағаттанатынына күмәнданады. 

«Уақытша мотивация теориясы». Бұл 2007 жылы П.Стил ұсынған 

прокрастинация туралы барлық пікірлерді біріктіру әрекеті. Уақытша 

мотивация теориясына сәйкес, әр адам іс-әркетке белгілі бір уақыт кететінін 

ескере отырып, әрқашан өзіне максималды пайда әкелетін қызмен түрін 

таңдауды жөн көреді. Яғни, адамдар, белгілі бір жұмысты орындаудың пайдасы 

жоғары болмайтын жағдайларда жұмысты кешіктіруге бейім. Сондай-ақ 

П.Стил психологтардың прокрастинацияны жалқаулық пен перфекционизм 

басқарады деген пікірін шындыққа жанаспайды деп айтқан. Оның ойынша, 

адамдар шамадан тыс импульсивтіліктен зардап шегеді. 

Сонымен, осы теорияға сүйене отырып, белгілі бір жұмыстың нәтижелері 

адам үшін неғұрлым құнды болса, прокрастинация деңгейі соғұрлым төмен 

болады.  Адам бойында жұмысқа деген қызығушылық болған жағдайда ғана 

жұмыс ең жақсы түрде орындалады. 

Қорыта келгенде, прокрастинация психологиялық практикада адам үшін 

маңызды істерді іске асырудан аулақ болу феноменімен түсіндіріледі. 

Прокрастинацияға мотивациялық жетіспеушілігі және өзін-өзі реттеудің 

деңгейі төмен жастар бейім. Прокрастинацияның көрінісі келесі психологиялық 

сипаттамалармен байланысты: невротизм, алаңдаушылық, стресске 

сезімталдық, өзін-өзі төмен бағалау, мақсатқа жетудегі табандылықтың 

төмендігі, әлсіз жүйке жүйесі, өзін-өзі теріс қабылдау.  
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ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ҰСЫНЫЛАТЫН ҚАШЫҚТЫҚТАН  

ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫ 

 

Аликеева А.Е., Рыскалиева Р.Г. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Қазіргі таңда химия әлемнің болашағын құрайтын ғылым салаларының 

бірі болып табылғандықтан, химия пәнін оқыту және оған оқушыларды 

қызықтыру мектеп қабырғасында білім берудің өзекті мәселелерінің бірі екені 

бәрімізге мәлім. Химия саласында пайда болған бәсекелестік білім беру 

саласына да зор әсерін тигізуде. Оқушыларға қойылатын талаптардың өсуімен 

қатар, мұғалімдерге де қойылатын талаптар санының көбеюі таңқаларлық жайт 

емес. Әсіресе, 2020 жылы әлемді дүрліктірген пандемия барлық оқу орындарын 

жаңа форматқа көшуге мәжбүр етті. Бұл мұғалімдердің оқыту үдерісін онлайн 

форматқа аздаған өзгерістермен көшіруінің және қайта қарауының себебі 

болды. Осыған байланысты, қашықтықтан оқыту құралдарының қажеттілігі 

өзінің шыңына жетуде.  

Сабақтағы ең бастысы және оны анықтаушы көрсеткіші - оның мазмұны, 

дүниетанымдық бағыттылығы, ғылымилығы және өмірмен байланыстылығы. 

Осы көрсеткіштердің  барлығын қамтитын ақпараттық-коммуникативті 

технологиялар мен педагогикалық технологиялардың интеграциялануы сабаққа 

деген қызығушылық пен дербес оқытудың тиімділігін арттырады. 

Оқытушының дұрыс әдістерді және сәйкес құралдарды таңдай алуы – оның 

сабағының сәтті өтуіне оң септігін тигезеді. Алайда, химия және физика сияқты 

пәнді жүргізуге кез-келген құрал жарай бермейді. Осы мәселелерді қозғай 

отырып, химия пәнін орта мектепте оқытуға ыңғайлы, әрі жұмысты тиімді 

ұйымдастыруға көмектесетін қосымшалар және сайттарды талдауды жөн 

көрдік. 

Қашықтықтан оқытуға арналған арнайы қосымшалардың мақсаты: 

- Оқытушы жұмысының шығармашылығын, танымдылығын арттыру; 

- Оқытушыға оқу үрдісін ерекшелендіру мүмкіндігін беру; 

- Қалыптасқан жүйені автоматтандыру; 

- Мұғалімдердің жеке уақыттарын үнемдеп, оқыту әдістеріне жаңалық 

енгізуге ынталандыру; 

- Оқытуға жаңа ақпараттық технологияларды енгізе отырып, оқушыларды 

шығармашылық пен дербес жұмысқа баулу; 

- Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын жаңаша әдістермен дамыту. 

Қашықтықтан оқытуда арнайы қосымшалардың тиімділігі:  

- Әр оқушымен, оның орындаған тапсырмасымен жеке жұмыс істеуге 

мүмкіндік бар; 

- Күнделікті көп уақыт алатын істердің автоматтандырылғаны; 

- Оффлайн форматта қолдануға келмейтін әдістер мен технологияларды 

оқытуда қолдану ыңғайлылығы; 

- Тапсырмалардың көп түрлілігі мен қолданыстағы оңтайлығы; 
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- Тапсырмаларды орындауға керекті әдебиеттерді жүктеу оңайлығы; 

- Білім берудің жаңа сипаттан көрінуі;  

- Білімнің өзектілігі. 

Қашықтықтан оқытуға арналған қосымшалар, сайттар: 

1) Moodle жеке DL немесе ірі оқу орнының электрондық оқыту 

жүйесіне сәйкес келе алады, яғни кез-келген деңгейдегі қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыруға жарамды. Сіз жеке оқытушы болсаңыз да, Moodle-ді қолдана 

аласыз. 

Moodle саралап оқытудың әртүрлі педагогикалық сценарийлерін жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Саралауды екі механизм арқылы жүзеге асыруға 

болады. Біріншісі - топтарды құру. Әр топ үшін сіз өзіңіздің тапсырмаңызды, 

оқу материалыңызды жүктей аласыз. Екінші әдіс - оқытудың сол немесе басқа 

элементіне басқа оқу элементінің орындалуына тәуелділікті белгілеу. Мысалы, 

1 тақырып бойынша тестілеуді аяқтамай, сіз 2 тақырып бойынша дәрісті аша 

алмайсыз.  

2) Learningapps - бұл Германияда жасалған, тегін онлайн қызметі, бұл 

сіздің біліміңізді тексеру үшін интерактивті жаттығулар жасауға мүмкіндік 

беретін сайт. Балалармен жұмыс істейтін мұғалімдерге арналған ыңғайлы сайт. 

Мұнда ойын форматындағы 20 интерактивті жаттығулар бар. Оларға тоқтала 

кетсек, мысалы, «Ат жарысы» немесе «Жұп табу» сияқты тапсырмалар 

оқушыларға өте таныс. 

3) EdModo 

Мұғалім электронды курста топ құрады. Топтың өзіндік бірегей сілтемесі 

мен коды болады. Топта жазбалар (текст немесе файл түрінде), тестілер, 

тапсырмалар және сауалнамалар сияқты оқу элементтері болуы мүмкін. Керекті 

мәліметтерді басқа сайттардан жүктей аласыз, мысалы, мектеп сайтындағы 

жаңалықтар желісі, YouTube-тен бейнежазбалар және т.б. 

Сайтта қарапайым және қажетті оқыту құралдары бар - күнтізбе (білім 

беру іс-шараларын жазу, үй тапсырмаларын тексеру, бағаларды журналға қою 

мүмкіндігі) бар. 

4)  «Яндекс. Оқулық»  мектептің барлық негізгі пәндеріне арналған 

тапсырмалар құруға бағытталған. Оның басты артықшылығы – жылдамдығы 

мен даралығы. Әр түрлі тақырыптағы дайын тапсырмалардың 350 000 

шаблондары Яндекс. Оқулыққа мұғалімнің жасөспірімдермен «бір тілде» 

сөйлесуіне көмектеседі: тапсырмаларға заманауи мультфильмдер мен 

комикстер кейіпкерлері біріктірілген, әртүрлі іс-шараларға арналған 

тақырыптық топтамалар бар және мұның бәрі кәсіби иллюстрациялармен және 

заманауи тілмен сүйемелденеді. 

Мұғалім тапсырмаларды құрып, оқушыларға жібереді. Платформа 

студенттердің үлгерімін бақылауға және олардың үлгеріміне қарай келесі 

тапсырмаларды түзетуге мүмкіндік береді. 

5) Buncee - сыни ойлауды, қарым-қатынасты, ынтымақтастықты және 

шығармашылық қабілеттерді дамытатын презентация құралы. Buncee-дің 

мүмкіндіктерінің көп, сабақ оқу қызықты болу үшін 10000-нан астам 
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графикалық суреттермен қамтылған. Buncee аудио және бейнежазба салу, 

сондай-ақ YouTube, Pixabay және көптеген басқа ресурстармен интеграциялану 

мүмкіндігіне ие. 

6) Explain Everything - Интерактивті тақта 

Қолдануы қарапайым дизайны бар қызмет нақты уақыттағы топтық жұмыс 

үшін интерактивті тақталарды құруға көмектеседі, сонымен қатар анимация, 

дыбыс, түсініктемелер қолдануға мүмкіндік береді. 

7) Padlet - сіздің экраныңыздағы ақ параққа ұқсайды. Бос парақтан 

бастаңыз, содан кейін оған қалағаныңызды салыңыз. Мәтін қосыңыз, суреттерді 

немесе құжаттарды жүктеңіз, парақшаңызды сіз толықтай өзіңіз құра аласыз. 

Қалаған адамдарды шақырыңыз және нақты уақыт режимінде парақтың 

жаңартуларын көріңіз. 

8) TinyTap - бұл мұғалімдер жасайтын интерактивті білім беру 

ойындарының алаңы. Пайдалануға ыңғайлы құралдың көмегімен интерактивті 

презентациялар, егжей-тегжейлі оқу нұсқаулықтары мен викториналар 

жасауыңызға болады. 

9) Pear Deck - нақты уақыт режимінде оқушыларға интерактивті 

презентация жасауға арналған сайт. Сіз презентацияларды басынан бастап 

жасай аласыз, сонымен қатар слайдтарды жүктей аласыз. Бейнежазбаларды, 

веб-парақтарды слайдтарға жүктеңіз, үйдегі оқушыларға үй тапсырмасы үшін 

презентациялар жіберіңіз немесе сабақта викторина ұйымдастырсаңыз болады.  

10) Labster - математикалық алгоритмдер негізінде толық интерактивті, 

жетілдірілген зертханалық модельдеуді жасауға мамандандырылған 

компанияның виртуалды лабораториясы. Компания оларды геймификация 

элементтерімен біріктірді, яғни, мұнда оқушылардың табиғи қызығушылығын 

тудыратын және ғылым мен шынайы әлем арасындағы байланысты баса 

көрсететін иммерсивті 3D әлемімен танысу мүмкіндіктері көп. 

11) PlayPosit - бұл интерактивті бейне сабақтарын құруға және онымен 

бөлісуге арналған интерактивті оқыту ортасы. Мұғалімдер кез-келген бейнені 

(скринкасттар, Khan Academy және т.б. видеолар) пайдаланып, оқушаларға 

сұрақтарды енгізу арқылы оларды интерактивті тапсырмаға айналдырады. 

12) Хан академиясы оқушыларға қарқынды білім алуға мүмкіндік 

беретін практикалық жаттығулар, оқу бейнефильмдері және жеке оқу тақтасын 

ұсынады. Олар химия, физика (жалпы жаратылыстану пәндері), математика, 

компьютерлік бағдарламалау, тарих, өнер тарихы, экономика және т.б. 

пәндерден көптеген мәліметті түсінікті форматта жеткізеді. Хан академиясы 

NASA, Калифорния ғылым академиясы және Массачусетс технологиялық 

институты, Заманауи өнер мұражайы сияқты мекемелермен мамандандырылған 

мазмұн ұсыну үшін серіктес болып табылады. 

Қашықтықтан оқытуға арналған қосымшалар:  

1) Microsoft Teams 

Оған чат, онлайн кездесулер, түрлі қосымшалар кіреді, файлдармен алмасу 

және олармен жұмыс істеу мүмкіндігін ұсынылады. The Teams платформасы 
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құрушы компанияның ойлауынша Zoom, Google Docs, Trello және басқа да 

осыған ұқсас құралдарды алмастыра алады.  

Командалардың негізгі артықшылықтары: жұмыстар мен тапсырмаларды 

командаларға бөлу; пайдаланушылардың шексіз санын қосу мүмкіндігі; 

файлдарға арналған бұлтты жады; кез-келген білім беру тапсырмасына 

арналған 250-ден астам интеграцияланған қосымшалар. 

2) Kahoot 

Kahoot! мұғалімдерге қызықты көп вариантты ойындарды тез құруға 

мүмкіндік береді. Ойын құрылғаннан кейін оқушылар кез-келген құрылғыны 

пайдалана отырып, тапсырмаларды орындау және өз достарымен бәсекелесу 

үшін ерекше кодты пайдаланып ойын бөлмесіне кіре алады. 

3) Nearpod  

Nearpod барлық мектеп деңгейлері мен пәндері үшін пән мамандары 

құрастырған әр түрлі дайын, толық интерактивті сабақтарды ұсынады. 

Сонымен қатар, Nearpod мұғалімдерге кез-келген типтегі файлдардан сабақтар 

жүктеуге және оларға интерактивті элементтер, веб-сілтемелер немесе 

бейнежазбалар қосуды бастауға мүмкіндік береді. 

4) Quizizz 

Quizizz сізге басқа мұғалімдерден керемет викториналар табуға немесе 

өзіңіз жасап, әлеммен бөлісуге мүмкіндік береді. Ойынды дәл сабақта 

ойнатыңыз немесе көңілді үй тапсырмасы үшін пайдаланыңыз. Мұғалімдер 

ойын барысын тақтаны, таймерді және басқа параметрлерді ауыстыру арқылы 

басқара алады. Оқушыларыңыздың қай жерде көмекке мұқтаж екенін түсіну 

үшін өз жұмысыңызды талдап, егжей-тегжейлі есептерді қолдансаңыз болады. 

5) Edpuzzle  

Edpuzzle мұғалімдерге қызықты видео-сабақтарын құру үшін сұрақтар мен 

аудио қосу арқылы бейнелерді оңай талдауға мүмкіндік береді. Әр бейне 

сегменттің соңында сауалнама немесе тест қосып, сыныппен бағалау нәтижесін 

талдауға ыңғайлы. 

6) Opiq.kz 
Opiq.kz платформасындағы электрондық оқулықтар оқушыларға біртұтас 

білім беру ортасында барлық сандық материалдарға қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Opiq.kz мұғалімге оқушылардың нәтижелері туралы мәліметтер жинауға 

және олардың оқу бағдарламаларымен қаншалықты деңгейде таныс 

екендіктерін талдауға мүмкіндік беретін мектеп журналы сияқты құралды 

біріктіреді. Электрондық оқулық платформасының мүмкіндіктері 

материалдарды қызықты мультимедиялық мазмұнмен: видео, аудио, графика, 

слайдтармен және тағы басқалармен қанықтыруға мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келе, қашықтықтан оқытуға көшкенде мұғалімдердің 

көбісі білім беру үрдісінде қиындықтарға тап болғаны рас. Алайда, кез-келген 

шебер педагог мұндай мәселелер алдында мойынсұнбайды. Шебер педагог өз 

ісін жалғастырудың жолдарын іздейді.  

Жоғарыда көрсетілген қосымшалар мен сайттар онлайн форматта 

мұғалімнің жұмысын жеңілдетуге арналған және пандемия аяқталғаннан кейін 
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де, мұғалімдер осындай жаңа құралдарды қолдануды тоқтатпай, 

шығармашылықтары мен шеберліктерін шыңдайды деген сенімдеміз. 
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WAYS TO DEVELOP LOGICAL THINKING IN CHILDREN IN THE PRE-

SCHOOL GROUP IN THE PROCESS OF USING MENTAL TASKS 

 

Amanzhol M. A., Kenshilikova K. M,.    
K. Zhubanov Aktobe Regional University  

The more a person learns the secrets of the phenomena of the external world, the 

more perfect his thinking becomes. A person must prove in practice the truth of his 

thinking, that is, reality and omnipotence, fitness for life. Thinking is the highest form 

of reflection of the external world in the brain. The thought process, which is closely 

related to speech, is a process specific only to the human psyche. The laws and rules of 

thinking as a result of countless repetitions and tests in practice were fixed in the 

human mind and became a huge reality. It becomes obvious that such factors as life 

experience, amount of knowledge, health status, age characteristics of the individual, 

its environment, typical features of the nervous system, provoke the formation of 

mental individual characteristics. 

Therefore, setting the main goal to show children in the pre-school group the 

ways of developing logical thinking when using thinking tasks, we can accept the 

characteristics obtained in the course of the study as one of the possible ways of its 

development [1].   

The main problem for pre-school children is the development of their intelligence. 

Famous psychologist L. S. Vygotsky spoke about the enormous possibilities of memory 

and intuition in a 5-year-old child. If earlier children's attention was focused only on 

things that are interesting to them, clear, but now from the first days of school, at the 

same time, they need to focus on subjects that are not interesting to them and keep in 

mind the stories told. The way to develop thinking is not an easy task. Thinking is a 

very complex, deep business of the soul. It's too painful to think about a small child. 

Therefore, when the teacher develops the child's thinking, you need to act with 

caution. Given tasks, drawings should cause the child to desire, the desire to learn, to 

https://dyjalog.by/68-potryasayushhix-onlajn-instrumenta-dlya-uchitelej/
https://www.eduneo.ru/3-besplatnye-sistemy-distancionnogo-obucheniya-obzor/
https://www.eduneo.ru/3-besplatnye-sistemy-distancionnogo-obucheniya-obzor/
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learn, so that they correctly affect his soul.   

To develop logical thinking, the teacher must conduct a variety of work with 

children. 

Measures related to the education of logical thinking include: 

     1. Сhildren in the pre-school group should use the heuristic method to learn 

how to draw conclusions independently. Organize the training material in such a way 

that they have sufficient thinking. The development of children's speech has a great 

influence on the development of their thinking. It is necessary to have the skills of a 

teacher to be able to perceive children in the pre-school group as best as possible, to 

carefully form illusions. 

     2. Тhe teacher should systematically organize the educational process, make 

more use of the opportunities that develop the child's logic in educational activities. 

Conduct independent verification of the correctness and incorrectness of the results 

obtained by children in the pre-school training group, constantly direct them to solve 

problems in various ways effective ways of educating children's logical thinking. 

     3.Тhe education of logical thinking is inextricably linked with the 

comprehensive development of child psychology. This should be accompanied by the 

education of his passion for knowledge, his desire for recognition, his vision and 

faith. By forming and improving thinking techniques, we develop children's thinking. 

As criteria for the development of thinking, an indicator is interpreted that reflects the 

success of a particular level of development of their thinking. Level-the degree of 

development of thinking, criterion-a measure of the level [1]. 

To determine the level of development of children's thinking in the pre- 

What is creativity? The etymology of the word "creativity" is reduced to 

"composition", "invention" [2]. So, you need to come up with something new that 

was not previously in practice, thereby achieving success. The philosophical 

dictionary explains that "creativity is an activity that does not repeat itself, has 

historical and social significance, and reveals a high quality" [2]. 

The outstanding psychologist L. S. Vygotsky called the activity that opens the 

discovery "creativity". and Ya. a. Ponomarev, who has deeply studied this problem, 

puts it on a par with the concept of"development". After all, every discovery, 

especially intellectual, suggests that it raises the child's psyche to a new qualitative 

level. This opinion is encouraging today because it meets the requirements of 

pedagogy. 

Effective side during the creative work of children in the pre-school group: able 

to fantasize, be active, follow themselves, firmly believes in the thoughts of their 

elders, is passionate about drawing. And the ineffective side: the imagination is 

unstable, can hold one image, plot, perceives creativity as a game, is intolerant of 

completing the task started, does not know how to independently criticize children, 

does not know how to use the word [2].          

And, given these points, it is better to develop creative thinking in children. That 

is, it is desirable that the child was a participant in purposefully organized creative 

work. According to P.P.Blonsky, " he is not an empty Cup filled with knowledge, he 

is only a candle that should burn, the teacher is only a candle. 
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The child's logical thinking in the pre-school group develops through creative 

tasks in thinking, knowledge acquisition, and language learning. The development of 

children's mental activity is an important area of their improvement as individuals. 

Therefore, it is necessary to teach children how to perform mental operations in the 

process of performing creative tasks. The development of children's thinking depends 

on mastering mental operations. Thus, tasks for selection, generalization, comparison, 

grouping when performing tasks for children should be such that they develop logical 

thinking. 

Children's educational tasks include exercises in language lessons, tasks in 

elementary mathematics, and tasks in other subjects. Tasks performed by children in 

different subjects (in a broad sense) have common components. For example, 

exercises in the Kazakh language also consist of two components (question, 

unknown, text, condition). In the tasks of other academic subjects (in the narrow 

sense) consists of two components. Exercise – systematic repetition of a certain 

motor action (mental or practical) in order to master or improve the quality. Exercise 

occupies an important place in learning, training, as it is the basis of the ability to 

adapt to something to master one action [3]. 

Based on the results of studies in recent psychological and pedagogical Sciences 

can be given an invariant sequence of learning tasks: 

The main function of the teacher is to organize and manage the implementation 

of the educational task, depending on the topic covered. The child's function is to 

perform a learning task, not just to perform it, but to perform it efficiently. To do this, 

children should have an idea of the educational task they are performing. More 

precisely, there is a need to teach children in the pre-school group the basic 

(invariant) sequence of the educational task, depending on the topic covered. 

They are an analysis of why they perform the task; what rules, laws, theories, 

and knowledge need to be memorized to complete it; organize a check of the 

sequence of its execution and correctness, and evaluate the result. Only then do 

children in the pre-school group get used to the task, as a result of which the basis for 

creative execution methods is formed in the future [3]. You can also give types of 

creative tasks. This is shown in the image below. 

The use of these types of tasks in organized educational activities and their daily 

organization contributed to solving such a big problem as the development of 

children's speech. Previously, work on the development of logical thinking in the 

classroom was in the form of answers to questions posed by the teacher, retelling the 

conditions of the problem, etc. That is, at the level of information exchange between 

"performers and managers". In the process of performing creative tasks, you should 

pay attention to the child's self-identification (what they know, what they don't 

know). We also teach you to determine the goal yourself, check the progress and 

result. To do this, use the following methods: 

 children in the pre-school group should be taught to find the known and 

unknown for task analysis; 

 what do I learn as I complete this task to determine my own goal?- I have to 

think about the question internally; 
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 to complete the task, you need to plan the path of action. To do this, you need 

to determine which path is easier and clearer for completing the task; 

 exercise in establishing the sequence of actions performed to complete a given 

creative task and perform it yourself; 

 checks the progress of the task. 

The main criterion for the complete accumulation of knowledge is the ability of 

the child to give a specific example or illustration that corresponds to the acquired 

knowledge. Every year, the number of tasks that require specifying the relationship 

between such relationships or concepts increases. One of these tasks is exercises 

related to the topic covered. The activity of children to independently perform 

creative tasks is not formed immediately, it develops from simple to complex, as this 

is a very complex process. Therefore, it must be carried out consistently in each 

lesson with gradual development. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕСТІЛЕУДІҢ МӘНІ 

Аманкелдина С.Н., Шарипова А.Б.                                                  

Қ.Жұбанов атындағы өңірлік университеті 

 

Соңғы жылдары Қазақстанның білім беру жүйесінде білім алушылардың 

білімін, білігін тестілеуге ерекше көңіл бөлініп келеді. Педагогика саласындағы 

зерттеушілердің білім беру жүйесінде тестілеуді дамытуға мұндай назар 

аударуының басты себептері мынадай: 

1.Еліміздің әлеуметтік-экономикалық өмірінің өзгеруі білім беру жүйесіне 

де маңызды өзгерістер ала келді. Қазіргі заман қоғамы нақты жүйемен сапаны 

талап етеді. Білім беру жүйесін реформалау алдымен принциптердің рөлдерінің 

өзгеруіне алып келері анық. Алғашқы орынға құзырлылық, шығармашылық, 

бастамашылдық секілді сипаттамаларда анықталатын адами құндылықтар 

басымдықтары шығып, бұл жағдайда білім алушы сыртқы әсерлер объектісі 

емес, өз бетімен білім ала алатын, өз пікірін негіздеп, меңгерген теориялық 

білімін түрлі жағдаяттарда қолдана білетін тәрбие субъектісі ретінде 



324 

 

қарастырылады. Осыған байланысты жаңа бағалау әдістеріне де қажеттілік 

туындайды. Педагогикалық өлшемдердің ең басты әдістерінің бірі – білім 

деңгейін тестілеу әдісімен бағалау. Білім беру үрдісінің сапасын жүйелі 

басқарудыңда негізгі элементі дәстүрлі оқыту мен бағалау формаларымен қатар 

қолданылатын ғылыми негізделген тестілеу материалдары болып табылады.  

2.Тестілеу жалпы білім беру жүйесінде қолданылуы тиіс, бірақ қазіргі 

таңда тестілеу тек жалпы білім беретін мектеп түлектерінің білім деңгейін 

бағалауға, сол түлектердің жоғары оқу орнына түсу барысында ғана 

қолданылып келеді.  

3.Тестілеу мектептер мен жоғары оқу орындарының оқу үрдісіне де 

енгізілуде. Педагогикалық тестілеу деп аталып кеткен мұндай тесттерге соңғы 

он жылдықта назар аударыла бастады. Сонымен қатар оқу үрдісінде 

педагогикалық тесттерді әзірлеу мен қолдану кең көлемді жұмыс екенінде атап 

өту керек. Тестті дұрыс жауапты таңдау үшін берілген тапсырмалар деп, 

алтаңдау үшін жауабы болмаған жағдайда тест емес деп тұжырымдау – кең 

таралған қате пікір.  

Осындай жаңсақ пікірлер негізінде түсінік қалыптастыру педагогикалық 

тесттердің мәнін, мақсатын анықтауға кедергі келтіреді. Тесттерді білім 

алушылардың белгілі бір тобына қолдану үшін әуелі оның мәнін ашу керек.  

Жалпы педагогикалық тест дегенді қалай түсінуге болады? Әлеуметтану, 

психология және тағы басқа маңызды салаларда қолданылатын тесттерден 

педагогикалық тесттерді қалай ажыратамыз? 

Психологиялық тестер зерттелуші объектінің қабілетін, мінез, темперамент 

ерекшелігін, жалпытұлғалық сапаларын анықтауға бағытталса, педагогикалық 

тестер көмегімен зерттелушінің білім, білік және дағдыларының меңгерілу 

деңгейін анықтайды. Психологиялық тестер педагогикалық диагностикада кең 

қолданыста, дегенмен психологиялық тесттердің өлшеу объектісі- тек 

зерттелушінің психикалық қасиеттері. Педагогикалық тестер тапсырмаларының 

түріне, тестілеу мен нәтижелерді өңдеу тәсілдеріне қарай психологиялық 

тесттерге өте ұқсас [1]. 

Педагогикалық әдебиеттерде білім алушылардың білім сапасын өлшеуге 

арналған тесттердің «педагогикалық тесттер», «дидактикалық тесттер», «пәндік 

тесттер», «оқу жетістіктері тесттері» сияқты түрлі атаулары қолданылып келеді. 

1920 жылдары психологиялық тестер тобынан мектептегі білім беру 

нәтижелерін өлшеуге бағытталған ерекше топ бөлініп шығып, АҚШ-да «мектеп 

жетістіктері тесттері» деген атауға ие болды [6].  

М.И.Воскерчьян тест ұғымына мынадай анықтама берді: «Тест қысқа 

мерзімді, техникалық оңай құрастырылған сынақ (зерттелушілердің барлығына 

бірдей жағдайда ұйымдастырылатын, нәтижелері сандық есептеуге жататын 

және нақты сәттегі зерттелушінің даму деңгейінің көрсеткіші болып табылатын 

сынақ[4]. Тест білім алушының білімін бақылаудың және меңгеру дәрежесін 

анықтаудың объективті әдісі, құралы болып табылады [7]. Педагогикалық 

өлшем мәселелерін зерттеуші, тестолог-маман В.С.Аванесов тестті 

педагогикалық өлшем әдісі деп қарастырады. Өзінің «Жоғары мектептегі 
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педагогикалық бақылауды ғылыми ұйымдастыру негіздері» оқу құралында 

«педагогикалық тест» ұғымына мынадай түсінік беріледі: «Педагогикалық тест 

дегеніміз – арнайы формасы бар, нақты мазмұнды және білім алушының 

дайындық деңгейін сапалы әрі объективті бағалау жүйесі» [2]. Сонымен қатар, 

В.А.Аванесов тестті «нәтижелері сыналушылардың психофизиологиялық және 

тұлғалық қасиеттерін, білім, білік және дағдыларын өлшеуге мүмкіндік беретін 

стандартталған тапсырма» деп те анықтайды [3].  

Педагогикалық тест білім беру үрдісінің нәтижелілігін арттыруға 

бағытталған жүйелік бақылауды қамтамасыз етеді. Басқа өлшеу құралдарымен 

салыстырғанда (бақылау жұмысы, жазба жұмыстары, сауалнама, анкеталар 

және т.б.) тест құрамына жүйе құраушы мынадай элементтер кіреді: 

- Апробация мен сараптамадан өткен қиындық деңгейі сатылап 

жоғарылайтын арнайы дайындалған тапсырамалар; 

- Дұрыс жауаптармен қатар, зерттелушілердің қателесуіне есептелген 

дұрыс емес жауаптардың болуы; 

- Зерттеулердің ұйымдастырылу жүйесі; 

- Нәтижелерді есептеу мен анализдеу жүйесі; 

- Әр тапсырманың орындалуы үшін бағалау жүйесі[5]. 

С.И.Воскерчьян, А.Анастази, В.С.Аванесов сияқты зерттеушілердің 

еңбектерін талдай келе, педагогикалық тест – педагогикалық өлшемдер үшін 

қолданылатын объективті құрал деп тұжырымдауға болады. Педагогикалық 

диагностиканың бақылау әдістерінің құралдарына сүйену дидактика үшін 

маңызды екенін ескерген жөн.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Арнайы түзету мектебінде педагог  оқыту барысында қалыпты түрде 

дамып келе жатқан өзінің қатарластарынан психикалық ерекшеліктеріне 

байланысты өзгеше болып келетін оқушылармен, денсаулығына байланысты 

мүмкіндігі шектеулі балалардың белгілі бір санатымен жұмыс істейді. 

Денсаулығына байланысты мүмкіндіктері шектеулі балалар – оқушылар 

құрамының белгілі бір тобы болып табылады. Бұл топқа әртүрлі жағдайда 

дамуында ақаулығы бар балалар кіреді.  

Денсаулығына байланысты мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуында 

кездесетін әртүрлі ерекшеліктер айтарлықтай көп болып келеді: уақытша 

немесе оңай шешілетін қиындықтарға тап болған, қалыпты түрде дамып келе 

жатқан балалардан бастап орталық нерв жүйесінің күрделі зақымдалуына 

дейінгі жағдайлар кездеседі. Арнайы қолдау барысында өзімен қатарлас 

қалыпты дамыған балалармен бірдей білім алуға қабілетті балалардан бастап 

білім берудің жеке бағдарламаларының мүмкіндіктеріне үйренісуді қажет 

ететін балаларға дейін бар. Әрбір категория үшін және категорияның ішінде 

мүмкіндіктері щектеулі балалар үшін олардың мүмкіндіктері мен 

қажеттіліктеріне сәйкес келетін барлық балаларды тәжірибе барысында 

үйрете алатын арнайы білім беру стандартының дифференциациясы қажет.  

Бұл ерекшеліктерді білу оқушылардың жалпы даму жоспарын іске асыру 

барысында оқушыларға барынша көмектесу үшін педагогикалық қолдаудың 

тәсілдері мен әдістерін қамтитын себептерді түсіну үшін, сапалы жұмыс үшін 

қажет болып табылады. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың тобына 

зияты зақымдалған балалар кіреді.[1,74б].   

Өскелең ұрпақты еңбекке тәрбиелеудің көптеген практикалық 

мәселелерінің шешімі балалар еңбегінің функцияларын, мақсаттарын және 

психологиялық құрамын дұрыс түсінуге тікелей байланысты. Оқушының 

еңбегі ересектердің еңбек ету іс-әрекетіне ұқсас ұйымдастырылатыны сөзсіз 

және сондықтан көптеген қатынастарда оған ұқсас келеді, ол кем дегенде 

оның әдеттегі сәттерін барынша көбейтуі керек. Бірақ объективті түрде ол 

ересектердің іс-әрекетінен ерекшеленеді, оның өзіндік ерекшелігі бар.  

Психология мен педагогикадағы қызмет түсінігі ретінде, кез келген адам 

осы ақиқатты мақсатты түрде өзгертетін және осылайша өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын, адамның қоршаған орта болмысымен бірге белсенді 

өзара байланысы деп түсіндіріледі. Іс-әрекетте әрекет ету себептерін, 

мақсаттарын және тәсілдерін (икемділік пен дағдылар) бөліп қарастырады. 

Бұл компонеттер қызметтің кез келген түрінде – ойында, оқуда, еңбекте 

кездеседі. 
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Біздің қоғамдағы еңбек, қағида бойынша, ұжымдық болып табылады, 

сондықтан оған қатысушы әрбір адамнан басқа адамдармен өзара қарым-

қатынас жасау, бірге қызмет жасау дағдыларын талап етеді, нақтырақ айтсақ, 

оларға көмек көрсету, тәжірибемен бөлісу, өзің үшін ғана емес, әріптестерің 

үшін де жауап беру, ұжым алдында қойылған ортақ мақсаттарға жетуге 

дайын болу. 

Осылайша, еңбектік іс-әрекетті меңгеру – бұл қызметтің себептерін, 

мақсаттарын және де тиісті тәсілдерін қалыптастыру ғана емес, сондай-ақ 

басқа адамдармен қарым-қатынас жасаудың әр түрлі түрлерін, тәртіптерінің 

нормалары мен тәсілдерін меңгеру[2;33-34б]. 

Зияты зақымдалған оқушылардың бойында өзінің сөзіне және қоғамдағы 

тәртібіне саналы түрде қарау, басқа адамдардың сөзін дұрыс қабылдау, 

белгілі жағдаяттарға байланысты вербальды және вербальды емес 

құралдарды пайдалану, жанындағы адамдардың сөзі мен тәртібін дұрыс 

ұғыну, өздерінің сөздері мен әрекеттеріне жауапкершілікпен қарау 

қасиеттерін тәрбиелеу жағына баса назар аудару қажет. 

Зияты зақымдалған оқушылар кәсіби еңбек сабағында берілген 

тапсырманы орындау барысында ойлана отырып, әр затты ретімен жасауға 

тырысады. Жүйелі жаттығуларды орындауда, мұндай тапсырмалар зияты 

зақымдалған оқушының сол тапсырманы орындап қана қоймай, оны талдап 

және ойланып орындауына үлкен мән береді. Бұл тәжірибелер зияты 

зақымдалған оқушының ой-өрісін дамытып, мұғалімнің жүйелі түрде 

көздеген мақсатына қол жеткізіп қана қоймай, зияты зақымдалған оқушыға 

синтез жасайды, яғни, оның майда бөлшекті бұйымдарды құрастыруды өз 

бетімен орындауда үлкен септігін тигізеді. Жүйелі және мақсатты еңбек 

зияты зақымдалған оқушының индуктивті және дедуктивті ойлау қабілетін 

арттырады.  

Зияты зақымдалған оқушының еңбекте жинаған тәжірибесінің біртіндеп 

шыңдалуынан жеке факторларды талдап (яғни, жеке бөлшектерді немесе 

заттарды дайындау), ол өндірістік процестегі жалпы заңдылықтарға белгілі 

бір еңбектің түрімен қол жеткізеді (индукция). 

Зияты зақымдалған оқушы жеке жағдайларда жалпы ережелерді, 

принциптерді пайдалана отырып, белгілі бір тапсырманың шешімін таба 

алады (дедукция). 

Г.М. Дульневке сәйкес  зияты зақымдалған оқушылар еңбек 

қозғалыстарын игере алмайды деп санайды, өйткені олардың іс-әрекеттерін 

ауызша реттеу өте қиын.  Сондықтан зияты зақымдалған мектеп 

оқушыларының жұмысын оқытуда мұғалімнің іс-әрекеттері -  сөйлеу, ауызша 

түсіндірмелермен сүйемелдеу маңызды орын алады [3;12] 

Зияты зақымданған балаларға тапсырма берілсе асықпай ойланып, 

бірнеше қайталау арқылы сұрақтарды қойса да жауап бере алмайды. 

Көбінесе, есте сақтаудың жеткіліксіздігінің себебінен, көбіне кемшіліктер 

айтылуы, себебі олардың жүйке жүйесінің дұрыс еместігі немесе бас миының 

зақымдануы салдарынан есте сақтаудың тұрақсыздығы немесе есте сақтай 
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алмайтындығы байқалады. Сондықтан сөйлеу тілі бұрмаланады.  

Осылайша, зияты зақымдалған мектеп оқушыларын еңбекке баулудың 

әсерін қамтамасыз ететін маңызды шарт - бұл еңбекке баулудың түзету 

бағыты, біз педагогикалық процесті ерекше ұйымдастыруды (атап айтқанда, 

еңбекке баулу көлемінің ұлғаюы, оның ішінде практикалық қайталау), 

сондай-ақ зияты зақымдалған мектеп оқушыларының оқу-еңбек мотивтері, 

жалпы еңбек дағдылары, моториканың еңбек дағдыларын дамытуға арналған 

арнайы педагогикалық басшылық деп  түсінеміз. Зияты зақымдалған 

оқушыларды еңбекке баулудың тиімділігін қамтамасыз ету үшін кәсіби 

бағдарлау да маңызды, бұл, әрине,  еңбек қызметі мен ақыл-ой дамуындағы 

кемшіліктердің салдарынан оқушылардың шектеулі кәсіби жарамдылығымен 

байланысты. 

Зияты зақымданған сынып оқушыларының мақсаты балалардың қол 

жетерлік қарым-қатынас дағдыларын, дұрыс мінез-құлықты,тәртіпті, 

тазалықты, оқудың қарапайым дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Сабақтарды балалар шынайы жағдайларды сезінуді, сыныптастарымен, 

ересек адамдармен қарым-қатынасқа түсуді, заттарды, заттық, суреттерді, 

белгілерді танып білуді үйренеді [4;57]. 

Зияты зақымдалған оқушыға орындалатын тапсырманың оңай 

болмайтындығын, осы еңбектің нәтижесін жүзеге асыруда көмектің 

қаншалықты маңызды екенін түсіндіру, мұғалімнің мақсаты болып табылады. 

Мұндай көмектің нәтижесінде зияты зақымдалған оқушы белгілі бір еңбекке 

мақсат қойып қана қоймай, оның нәтижесін көз алдына елестетіп, көздегенін 

сол мақсатпен орындау арқылы жүзеге асырады. Бірақ, осы тапсырманы 

орындау барысында мақсатқа, шешімге және оның орындалуына жету 

жолдары қиындай түседі. Осы қиындықтарды жеңу үшін зияты зақымдалған 

оқушыға үлкен күш-қуат қажет етеді, бірақ, оларда күш-қуат өздігінен пайда 

болмайды, бір рет қателескен ол, іс-әрекетін алдына қойған мақсатына 

қарамай қайталай береді.Осындай қателіктердің нәтижесінде,  оқушыларда 

келесі қасиеттер қалыптасады: тұрақтылық, төзімділік, ұйымдастырушылық, 

нақтылық, өзін-өзі бақылау және мақсатқа жету, еңбекке деген қызығушылық 

және т.б. 

Зияты зақымдалған оқушыларды кәсіби еңбекке оқыту процесінде 

технологиялық білімдер, біліктіліктер, дағдылар, тәжірибеде жалпы білім 

беру пәндерінің сабақтарында алған білімдерін қолданады. Еңбек сабақтары 

зияты зақымдалған оқушылардың еңбек және танымдық процестері, оларға 

тән кемшіліктерді жөндеуге ыңғайлы жағдай туғызады. Зияты зақымдалған 

оқушылардың ойлау процесінің дамуының жақсаруы, еңбек сабақтарында 

мұғалімнің айтқанын ғана орындап қоймай, өздерінің қалауымен жүзеге 

асырған жағдайда жоғары нәтижеге жетеді. Зияты зақымдалған оқушыларды 

кәсіби еңбекке оқытуда адамгершілік, физикалық және эстетикалық 

тәрбиенің қаншалықты нәтижелі екендігі байқалады.Сонымен қатар,арнайы 

(түзету)мектепте еңбекке оқыту мектеп курсында жай ғана пән емес. Зияты 
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зақымдалған оқушылардың өмірінде еңбекке оқыту пәнінің мәні аса зор, әрі 

үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
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Бүгінгі қоғамдағы басты талаптардың бірі – әр адам Отaнына қызмет етуге 

дaйын, қоғамда өз орнын таба алатын, өзінің жеке мүмкіндіктеріне ие, 

әлеуметтік белсенділігі басым, жан-жақты дамыған, жаңа тұрпатты адамды 

қалыптастыру. Әлем адамзатты ең жоғарғы мүмкіндіктерге ие болу мақсатында  

болашақтың талаптарына жауап беру жолдарын іздеуде. Сондықтан да оқу 

ағарту саласының көптеген педагог-психологтар жасөспірімнің  мінез-құлық 

белгілері мен негізгі формaлары тұлғааралық мінез-құлықтың тұрақтанғанын 

айтады.  

Тұлғаның «лидерлік»  қасиеттерінің сипаттамасын ұсыну үшін біз 

«лидердің» кім екенін түсінуіміз керек. С.И.Ожеговтың сөздігінде «лидер» 

ұғымы келесідей түсіндіріледі: «... бұл саяси партияның, қоғамдық-саяси 

ұйымның, жалпы адамдардың кез-келген тобының басшысы, жетекшісі; кейбір 

ұжымдағы бедел мен ықпалға ие адам» [1]. Ал, Б.Д Пaрыгин: «Лидер – 

кенеттен ресми емес басшы рөліне белгілі бір жағдайларда шығарылатын топ 

мүшесі. Ол ортақ мақсаттарға тез және сәтті қол жеткізу үшін адамдардың 

бірігіп, ұжымның ұйымдасуын қамтамасыз ететін тұлға». [2, б.29]. 

XIX ғaсырдың аяғы-ХХ ғасырдың басында лидерлік мінез-құлық 

теориялaры кең таралған, олар кейіпкердің қaсиеттеріне емес, лидердің мінез-

құлқынa көп көңіл бөле отырып, қоршағaн орта тарапынaн сыртқы бағалауға, 
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ізбaсарлар тобының қабылдауына ерекше мән берген. Бұл жaғдайда өлшеу 

айналaдағы лидер құрылымының ішкі бірлігін, сондай-aқ топ мүшелерінің өз 

жетекшісінің іс-әрекеттеріне жеке қанағаттaнуын бекітуге негізделген. Бір 

немесе бaсқа адамды лидер сaнатына жатқызу, осылaйша, оның лидер ретінде 

әрекет ету қaбілеті, бaсқаша айтқанда, тиісті ұйымдaстырушылық құрылымды 

құру негізінде жүзеге aсырылды.  

Лидер жасөспірімнің мінез-құлық аспектісін шетел ғалымдары алғаш рет 

түсініктеме берген. ХХ ғасырдың екінші жартысында лидердің атрибуттық 

теориялары Д. Джиoйя, Ф. Фидлер, Х. Симз, П. Сьюдфельд, П. Тетлoк және т. 

б. жалғасын тапты. Олардaғы негізгі мағына ізбасaрлардың үмітіне тікелей 

пропорционалды тәуелділікте болaтын лидердің еркіндік дәрежесіне беріледі. 

Бұл топ лидерлік сапаны модельдеуде бaсым рөл атқарaды, бұл басқарушылық 

шешім қабылдaу процесіне әсер етудің негізгі фaкторы ретінде 

қарастырылатын субъективті өзaра әрекеттесулер.  

Педагoгтардың кәсіби дaйындығының психoлогиялық негiздері мен oқыту 

үрдісiнің психoлогиялық қырлaры, тұлғaның қaлыптасуы субъектiсі отaндық 

психoлогтардың еңбектерiнде Қ.Б.Жaрықбаев, Ж.И.Нaмазбаева, С.М.Джaкупов, 

О.С.Сaнгилбаев, Х.Т.Шерьяздaнова, А.Р.Ерментaева кездестiреміз. Сонымен 

қатар отандық саясаттанушылар да лидерлік сапa жайында өз үлестерін қосты. 

Педагoгика ғылымындa С.А.Накoнечныйдың зерттеуiнде әскер жaуынгерлердің 

лидерлiк сапaсын, Б.М.Баймуханбетовтың еңбегiнде мұғалімдердiң бойындaғы 

лидерлiк сапaсын қалыптaстыру қасиетi турaлы нақтылaнған. [3, б. 26]. 

Дегенмен осы жас кезеңінің негізгі мотивациялық бағыттары жеке өзін-өзі 

жетілдіруге белсенді ұмтылыспен байланысты, бұл өзін-өзі тануда, өзін-өзі 

танытуда және өзін-өзі растауда көрінеді. Жасөспірімде ұйымдaстырушылық 

қабілеттерін, іскерлігін, таланттын және адамдардың қарым-қатынасымен 

байланысты көптеген басқа пайдaлы жеке қасиеттерін, соның ішінде іскерлік 

байланыстарды құру, бірлескен жоспар турaлы келіссөздер жүргізу және 

міндеттерді бөлу үшін жақсы жағдайлар жасалады. Мұндай жеке қасиеттер 

топтық жұмыстa оқыту және еңбекке негізделген қызметтің барлық 

салаларында дами алады.  

Лидерге тән жеке қaсиеттер - бұл психикалық процестерді, білім беру 

қасиеттерін, тұрақты күйді және табиғи ортадағы адамның тұрaқты мінез-

құлқын анықтайтын күрделі әлеуметтік және биологиялық тұрғыдан 

анықталғaн жеке компоненттер. Сонымен, лидер қaсиеті-бұл әлеуметтік қызмет 

субъектісі ретінде қалыптасудың негізі болып табылатын жеке тұлғаның 

маңызды компоненттері. Лидер- өзін-өзі жүзеге асыруғa, өзін-өзі жетілдіруге, 

дербестікке, өзін-өзі анықтауға, өзін-өзі дaмытуға, өзін-өзі шыңдауға, өзін-өзі 

басқаруға, бастамашылдыққа қабілетті, белсенділігіне, ұйымдастырушылық 

парaсаттылығына, жауапкершілігіне, ақыл немесе зияткерлік қaбілеттер, 

үстемдік немесе басқадан басым болу-өзіне деген сенімді болу, мінез-құлық 

күшіне ие тұлға. Лидердiң мінез-құлқында өжеттілік болуы шарт; себебі бaрлық 

оның іс-әрекеті ересектерге сабақ болатын, үлгі алатын мінез-құлқы жоғары 
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дәрежеде көрініп тұруы керек. Осылайша, адaмдар өмірден оған қол 

жеткізгеннен кем емес қанағат алуға тырысады. Жасөспірімнің лидерлік сапaсы 

арқылы көрінеді, былайша айтқанда талантымен тәнті етеді. Жасөспірімде 

төменде көрсетілген жүйелік ойлау мен психологиялық интеллект негізгі 

қасиеттердің бірі болуы керек.  

Жүйелік ойлау. Лидер кем дегенде ақыл-ой деңгейінде өмір үшін маңызды 

элементтер мен фaкторлардың көп мөлшерін, сондай-ақ олардың арасындағы 

байланысты түсіне білуі керек. Топ мүшелерінің бір-бірімен және сыртқы 

әлеммен іскерлік және психoлогиялық қарым-қатынасын түсіну сөзсіз лидерді 

стратег етеді. Oлай болмаған жағдайда алға қойған мақсаттарға топ болып қол 

жеткізу мүмкін емес. 

Психологиялық интеллект. Лидер үшін тoп басқарудың негізгі нысаны 

болғандықтан, өз тыңдарманын жақсы түсінуі керек. Міндеттерді әркімнің 

қабілетіне сәйкес дұрыс бөлу, ішкі жанжалдың шығуын анықтау, ықтимал 

бүлікшілерді oдан шығару арқылы топтың бөліну қаупін жою –мұның бәрі 

лидер үміткерді кем дегенде күнделікті деңгейде жақсы психолог болуға 

мәжбүр етеді. Алайда лидердің жүйелі oйлауы мен психологиялық теллектісін 

зияткерлік және мәдени дамудың жоғары деңгейімен шатастыруға бoлмайды. 

Лидерге тән кейбір қасиеттер генетикалық деңгейде жатыр. Шынында да, егер 

адам стратегиялық тұрғыдан ойлана алмаса, oған мұны қалай жасау керектігін 

түсіндіру өте қиын. Алайда, лидер-бұл тұлғааралық процесс, сондықтан oны 

жүзеге асыру үшін көптеген дағдыларды үйретуге болады. Мысалы, қарым-

қатынас құру, мақсат қoю және тиімді үлкен концерттерді ұйымдастыру, 

оркестр мен ансамбль шығармаларын таңдау, сүйемелдеу командалар құру 

мүмкіндігі.  

2010-2017 оқу жылдары аралығында А.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

музыкалық колледжінде әлеуметтік педагог қызметін атқарып жүрген кездері 

студенттердің лидерлік сапаларын дамытуға байланысты біз оқытушылармен 

әр түрлі курстағы студенттерге сауалнама жүргіздік. Студенттердің лидерлік 

сапаларын көрсете алуы жайлы сауалнама нәтижелерін талдау барысында, 

келесі басым болған айқындамаларды айтуға болады: 

- оқытушылардың айтуы бойынша студенттердің лидерлік әлеуеті 

әлеуметтік жұмыстармен айналысқанда көрінеді;  

- оқытушылар студенттердің лидерлік сапаларының көріністері формалды 

емес формада көрінетінін (лидер ресми емес ортақ беделге ие болған жағдайда), 

яғни, республикалық деңгейде өтетін немесе лауреат атанған студент, сондай-

ақ, оркестрде алдыңғы қатарда концертмейстер ретінде отыратын студенттерді 

айтады;  

- 1-2 курс студенттері лидерлік көріністерін формалды емес формада 

көреді. Олар лидерлік әлеуеттерінің көрсету мүмкіндіктерін үздік оқумен, түрлі 

деңгейдегі конкурс, концерттерге қатысуымен, тыңдалымға және музыкалық 

шығармаларды аспапта ойнау  барысында деп белгілейді. Бірақ, соңғы курсқа 

келгенде олардың көзқарастары күрт өзгеретіні байқалады. Сауалнама 
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нәтижелері қатысушылардың оқу барысында лидерлік әлеуетін тек көрсету 

ғана емес, оны шыңдау маңыздылығын айқындады. Қатысушылардың басым 

көпшілігі студенттердің лидерлік сапасын дамытуға аса назар салуды, сондай-

ақ, оны шыңдауға бағытталған арнайы конкурс, түрлі мастер-класс және 

концерттік бағдарламаға қатысу маңыздылығын толық қолдады. Студенттердің 

лидерлік сапаларының көріністерін оқытушылар талант пен еңбек деп 

белгілегенімен, студенттер тек талант қасиетімен шектеледі. Жоғарыда 

айтылған теориялық тұжырым (ойлар) мен тәжірибелік эксперименттік 

жұмыстарды есепке ала отырып, біздің ойымызша лидерлік сапаны дамыту 

үшін, келесі педагогикалық шарттарға басымдылық беру керек:  

- лидерлік әлеуеттері жайлы түсінігін ой елегінен өткізу тұлғаның бағдары 

ету;  

- арнайы ұйымдасқан, танымдық-кәсіптік жағдаяттарға, лидерлік 

әрекеттерге студенттерді баулу. Олар: түрлі саладағы конкурс пен оркестр, 

ансамбльдің сүйемелдеуімен аспапта ойнау немесе жеке орындау, колледж, 

филормония ұйымдастырған (қайырымдылық) қоғамдық жұмыстары; 

 - оқудан тыс өзіндік лидерлік тәжірибені байыту (тыңдалым, конкурс, 

концерт, қосымша аспапта ойнап үйрену, үлкен сахнада өз шығармаларын 

орындау).  

Сонымен қатар, студенттердің лидерлік әлеуетін дамыту шарттарының бірі 

- педагогтардың лидерлерді шыңдауға, тәрбиелеуге дайындығы, оның ішінде 

лидерлік сапаның анықтаушы факторы – қазіргі кездегі лидерлік феномені; 

педагогтардың лидермен жұмыс жасау ерекшеліктері, студенттің лидерлік 

әлеуетін диагностикалау дағдысы, топтағы лидерлік орта құру қабілеті, 

лидерлермен әрекетке түсу ұмтылысы.  

Егер біз мoральдық-психолoгиялық жағын алсақ көшбaсшы да, лидер де 

парызы мен намысы бар лайықты адамдар деп санаймыз, онда жауaпкершілік 

сезімі екеуiне де тән болуы керек деп мoйындауымыз керек. 

Әрбір жеке тұлға өзі үшін және бейресми түрде өзі жұмыс iстейтін 

команда үшін жауап берсе, онда лидер өзі үшін емес, сеніп тапсырылған жалпы 

iс үшін де жауапты. Сондықтан, сәтсiздікке ұшыраған жағдайда, жеке тұлға тек 

өзінің беделiн жоғалту қаупін тудырса, ал лидер өз позициясын жоғалту қаупі 

бар. Сондықтан лидер сөзі мен ісінде, әсiресе жаңашылдықта, жауапкершілігі 

мен ұйымдастырушы қабілеттілігі жеке тұлғадан гөрі мұқият болады. 

Қорытындылай келе, «Лидерлік сапа дегеніміз топ ішінде жағдайға 

байланысты өзін таныта алатын және жұмыс барысында бір-біріне деген 

септігін тигізіп, қолдау көрсететін топ ішіндегі белсенді мүшесі» деп анықтама 

бере аламыз. Бірақ бұл атқарылған жұмыс әрі қарай өз зерттеуімен ізденістерді 

талап етеді. Алдағы уақытта біздің ізбасарларымыз жалғастырады деген 

үміттеміз. 
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СӨЙЛЕУ  ТІЛІ ҚАЛЫПТАСПАҒАН  БАЛАЛАРДАҒЫ  СӨЙЛЕУДІҢ  

АЛҒЫШАРТТАРЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Арзыкулова Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Ата-аналар бала тілінің кеш шығуын қалыпты деп санайды, себебі 

өздігінен сөйлеп кетеді немесе басқа балаларға қарағанда кеш сөйлейді деген 

қате пікір қалыптасқан.Осындай сұрақпен ата-ана маман көмегіне жүгінген 

сәттегі логопедтің негізгі міндеті-дұрыс диагностика жасап, тіл кемшілігі 

болған жағдайда себебін анықтау, алдағы уақытта жүргізілетін түзету 

жұмыстарын түсіндіру. 

Көптеген авторлар баланың сөздік қорының толуы (сөйлеу тілінің дамуы 

кестесі)жайында әр түрлі сандық мәліметтер береді. Тіл дамуының нормасы-тек 

қана бағдар (ориентир) екенін дұрыс түсіну керек.Кей  балалар  ерте сөйлеп 

кетсе,басқасы қатарына қарағанда кеш сөйлейді.Қазіргі жағдайда логопедиялық 

сөйлеу тілінің даму кестесін толықтай «негізге алу» дұрыс емес  деп  ойлаймын. 

Қоғамдағы осы  күннің өзгерістері (ауа райындағы  экологиялық жағдай,дұрыс 

емес тамақтану т.б.)бала дамуына әсер етпей қоймай отыр. Қазіргі күндегі 

өкініштісі - сөйлеу тілі кеш дамыған балалар санының артуы және «ауыр» 

түрдегі тіл кемшіліктері. Бұл тұрғыда логопедке 3 жастан бару керек деген 

пікірді дұрыс емес санаймын. 

Тіл дамуының негізгі кезеңдеріне тоқталатын болсақ: 

- 2 айында бала айқайлайды, әр түрлі интонациядағы дыбыстарды 

шығарады. Кішкентай сәбилер туғаннан 2-3 айына дейін өздеріндегі қандай да 

бір ауырсыну,қарын ашу және шөлдеу  сияқты  дискомфортты айқай арқылы 

білдіреді.Дені сау сәби айқайлағанда даусы  ұяң және қатты болады,осы  орайда 

қысқа дем алу мен ұзақ дем шығару байқалады.Ал ОЖЖ-де патологиясы бар 

балаларда,керісінше  айқайы  тым қатты немесе өте жай болады немесе айқайы 

өксіккке ұқсас келеді. Ауыр жағдайда айқай, жылау  тіпті болмауы мүмкін.Жас 

https://gufo.me/dict/ozhegov?page=2&letter=%D0%BB
https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/psychology/4860.pdf
https://kaznpu.kz/docs/dissertasionnie_raboti/Ushatov_Marat_Abdikalamuly_D2.pdf
https://kaznpu.kz/docs/dissertasionnie_raboti/Ushatov_Marat_Abdikalamuly_D2.pdf
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аналар балам тыныш, жыламайды деп ойлап айқай кезеңінің болмауын 

қалыпты деп ойлап қалады. 

- Гуілдеу 3-5 айында пайда болады. Дені сау балалар дауысты дыбысты 

созып айтады, жаймендеп дауысты дыбысқа дауыссыз дыбыстың қоса 

бастайды.Осылай келе сөйлеу аппаратында әр дыбыстың артикуляциясы 

айқындала бастайды. Гуілдеудің өзіндік интонациялық бояуы болады, ата-

анасының даусына солай кері байланысын білдіреді. 

- 5-9 айында балада былдырлау, бірдей буындарды «ля-ля-ля», «на-на-на» 

қайталау қалыптаса бастайды, ересек сөз сөйлегенде мұқият  тыңдайды, осы 

сәтте тыныс шығару ұзағырақ болады. 

- 10-12 айында балада «мама», «баба» сияқты сөздерді қайталай бастайды. 

- 1 жаста бала жай сөйлемді түсініп, «папа», «мама», «жоқ», «бер» деген 

сөздерді қайталай бастайды. 

- 2 жаста балада 100-150 сөз көлемінде болса, жай сөйлемді де қолдану 

дағдысы қалыптаса бастайды. Мысалы: «Мама  ням-ням», «Әже бер» деген 

сияқты. 

- 3 жасында баланың сөздік қорында шамамен 1000 сөздің көлемінде 

болып,тұрмыстық әңгімеге жарайтындай сөздерді айтады. 

Аталған даму кезеңдері - сөйлеу тілінің іргетасы болып саналады. Ата-ана 

баланың даму кезеңдеріне аса мән берген дұрыс. Бұл жерде арнайы даму 

күнделігін арнаса да болады. Сонда баланың әр қылығы, әр қадамы арқылы 

баланың даму тарихын байқауға болады.Бұл мәліметтер логопедке анамнезді 

нақты толтыруға мүмкіндік берер еді.Жоғарыда 3 жасқа дейін логопед маман 

көмегіне жүгінудің қажеті жоқ деген пікірді қате санаған болатынмын. Енді 

соған кеңінен тоқталсақ, жалпы арнайы маманға қай кезде жүгінген дұрыс: 

  Бала 2 айында айқайлап, дыбыс шығармаса; 

  1,5 жастағы балада гуілдеу, күлу байқалмаса, ересек адамның  

сөйлегеніне ешқандай кері әсер білдірмесе; 

  Бала 7-8 айында ата-анасының даусына да еш әсер білдірмесе; 

  10 айына қарай балада былдыр қалыптаспаса; 

  1,5 жаста интонациялық-ырғақты тілдің құрылысы қалыптаспаса; 

  2 жасында бала сұрақты,өтінішті түсінбесе(мысалы,допты  үстелге қой»), 

сөздік қорында ешқандай  сөз  жоқ  немесе дұрыс  жеткізе  алмайтын  бар-жоғы 

10-20 сөз; 

  Бала 3 жасында айналасындағылармен сөйлеспейді,жай сөйлем құрап 

алмайды. Сөздік қорында 50-ге жуық сөз бар. Сөздері анық емес, 

байланыстырып  сөйлеу  қалыптаспаған. 

Балада осы белгілердің екі немесе үшеуі болса сөйлеу тілінің бұзылуына 

жатқызуға болады. Дегенмен тіл кемшілігі бар деп тек қана логопед маманға 

жүгіну аз болады. Сөйлеу тілі мүлдем қалыптаспаған балалардың сөйлеу 

алғышарттарын қалыптастыру үшін педиатр, невролог, психиатр, 

нейропсихолог, психолог, сурдолог, дефектолог маман кеңесін алған дұрыс. 

Осы орайда логопед әр маманның тексеріс нәтижесімен танысып алғаны 
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абзал.Тексеріс нәтижесін есепке ала отырып жеке жұмыс жоспарын құру өте 

маңызды.Дұрыс құрылған  жеке  жұмыс  жоспары-оң  нәтиженің  кепілі.  

Сөйлеу тілі мүлдем қалыптаспаған 1 жасқа дейінгі балаларда сөйлеудің 

«алғышарттарын» дамытуда-ойын қызметі маңызды роль атқарады.Ойын 

технологиясын қолданудағы басты мақсат-қандайда бір реакция шақыру, 

баланы сөйлеуге ынталандыру және сөйлеу тілін түсінуге үйрету. Ойын 

түрлеріне тоқталатын болсақ: 

  Біртипті әрекет жасайтын ойын (бірдей текшелерді бір-бірінің 

үстіне  қою) және қысқа сөзді айту «тук», «ма», «тырс» 

 Доппен ойнай отырып, баланың эмоциялық  күйін дамыта  отырып, 

бір буынды сөздерді айту «бер» «ал». 

 Үй жануарлары мен аңдардың ойыншығымен дауыстарын әр түрлі 

ырғақта немесе қатты-жай  айту арқылы баланың қызығушылығын 

тудыртады.Балада тілдік емес дыбыстар «мяу», «мө»  пайда  бола  бастайды. 

 Барабанды соғу арқылы «ба-ба», саусақ жаттығуын орындай 

отырып 

 «тик-так», «тук-тук» сияқты қарапайым буындарды қайталаған жөн. 

1-2 жастағы сөйлеу тілі дамымаған балалармен логопедиялық жұмыс 

жүргізгенде тыныс алу және артикуляциялық жаттығуларды қосу керек болады: 

 Ерінге арналған жаттығулар «Күлімсіреу-Түтікше» .Балалардың 

қызығушылығын оята отыру үшін «таяқша» пішнәйімен орындауға 

болады. 

 Ұртқа арналған жаттығуды да ұмытпаған жөн.Ұртты үріп, шығарарда 

«пшш» деп  шығару ұтымды жаттығу болып  саналады. Ойынды қызықты  

етіп  ұйымдастыру, маманның  шеберлігіне де байланысты. 

 Үй жануарлары мен аңдардың ойыншығын көрсету арқылы даусын 

қайталауын сұрау. Заманауи дыбыс  шығаратын ойыншықтар берілген 

тапсырманы орындауда өз көмегін тигізіп жатады. 

2-3  жастағы сөйлеу тілі бұзылысы  бар  балалармен тілашар жұмыстарын 

жүргізгенде: 

 Артикуляциялық  жаттығуларды кешенді орындау; 

 Сөйлеу тілін түсінуге арналған ойындар; 

 Сөзді, жай сөйлемді қолданатын ойындар; 

Ойын қызметі арқылы балалар педагогпен тілдік емес қатынас-ым-

ишара,мимиканы  қолдануды  үйренеді. Кейінірек мәнді  интонация  пайда бола  

бастайды.Рөлдік ойындарды жұптаса  ойнау  кезінде  байқауға болады.мысалы, 

«Қуыршаққа тамақ бер». Логопед маман не істеу керек екенін айтып көрсетеді: 

қуыршақты орындыққа отырғызып, ойыншық қасықпен «тамақ береді».Бала өз 

кезегінде  көрген  әрекетін  қайталайды. 

Бұл жерде қозғалыс және көру анализаторлары қатысады, «көз-көзге» 

әдісі қолданылады.Сөйлеу тілі мүлдем қалыптаспаған балалармен жұмыс 

жасағанда сөздерді қарапайым,сөйлемнің нақты әрі қысқа болуы маңызды.Осы 
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тұста сенсориканы (түс, дәм, тактилді заттар) және ұсақ моторика (музыкалық 

ойыншықтар,жұмсақ және ағаш текшелерді) дамыту баланың  толыққанды  

қалыптасуында үлкен орын алады. 

Сөйлеу тілін түсіну бала сөйлегеннен бұрын дамиды. Мұны ата-

аналардың «балам бәрін түсінеді, тек сөйлей алмайды» деген сөзінен байқауға 

болады.Бала алдымен дауыс ырғағын және көңіл күй жағдайын түсіне 

бастайды.Мысалы, егер баланы суға түсіруге дайындалып, сүлгіні алып 

бастасаңыз немесе су  құйып  жатқанын  байқап,судың даусын естісе - бала суға 

түсетінін түсінген кейіп танытады.Осылай баланың әрекетті түсіну  дағдысын  

байқауға  болады. 

Сөйлеу тілін дамыту үшін мынадай ойындар ұйымдастыруға болады: 

 «Допты  қағып ал!» ойынында «ма», «міне», «қағып  ал» деген сөздерді 
айта  отырып, айтылған  сөздерді эмоция аясында қайталатуға  болады. 

 «Буль-буль» ойынында су құйылған ыдысқа  майда  тастарды  лақтырып, 

әр  тасты  лақтырған сайын «буль» сөзін айту керек. 

 «Жасыр!» ойынында педагог айтқан сөзді суреттер қатарынан тауып, 

«қақпақпен» жасыру керек.  

Нақты, анық сөйлеу тілі болу үшін -сөйлеу  тілін түсіну дағдысын дамыту 

керек. 

Балалар әндерін тыңдап, оны қайталау бала тілін дамытуда орасан зор әсер 

ететінін де ұмытпаған жөн. Сөйлеу тілі мүлдем қалыптаспаған балалардың 

сөйлеу тілін дамытуда логопедиялық әндердің әсері зор.Өз тәжірибиемде 

Е.Железнованың балаларға арналған логоәндерін кеңінен қолданудамыз [1]. 

Бұл  жинақ баланың жас ерекшелігіне сай бөлінген. Өкінішке орай, қазақ 

тілінде балаларға арналған  әндер өте аз деуге  болады. Дегенмен, 

«Логопедиялық әндер» жинағын жинақтап, тәжірибие барысында  балалардың 

сүйікті, жеңіл жаттап алған әндеріне айналып отыр. Жалпы моториканы 

дамытуда логоәндердің де орны бөлек. Әнді тыңдай отырып, қимылмен көрсету 

- фонематикалық қабылдауын дамыта отырып,жалпы  моториканы дамытады, 

қимылды толық көлемде орындауға  дағдыландырады. Кешенді жүргізілген тіл 

дамуы кемшіліктерін түзету жұмыстары - баладағы сөйлеу тілі бұзылысын 

жоюға үлкен мүмкіндік береді. Логопед  жұмысында тез әрі оң нәтижеге жету 

үшін ата-ананың алатын орны да маңызды екенін ұмыпаған жөн. Үй 

жағдайында ата-ана логопед берген тапсырманы уақытында ,тиянақты 

орындаса нұр үстіне нұр болар еді. Бұл орайда ата-аналарға ескертетін маңызды 

жайт: жай сөйлем құрап, сөйлей  алатын балаға ыммен сөйлемеу,бала ыммен өз 

өтінішін білдірген жағдайда да сөйлеуін талап ету керектігін ұқтыру керек. 

Бала ыммен «сөйлеп» өзіне керекті қажеттілікті ала алатын  болса, сөйлеуге 

ынтасы, тілегі бола бермейді. Логопед пен ата-ана арасындағы кеңес 

жұмыстарында маман өзін байсалды қалыпта ұстап, ата-ананы әрдайым 

жетістіктермен немесе қандай да бір проблемалармен хабардар етіп отырған 

дұрыс. Тіл кемшіліктерін түзету жұмыстарын жүргізу барысында түзету 

жұмысы жүргізіліп жатқан баланы логопед маман мен ата-ана сөйлеу тілі 

бұзылған келесі баламен салыстырмаған жөн. Баланың көзінше саған 
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қарағанда, келесі бала тапсырманы дұрыс орындады деген сияқты 

салыстырулар  баланы  психологиялық  тұрғыдан  қысым  болып  қабылданады. 

Мұндай  қысым  жағдайды  оң  көрсеткішке  апармайды. 

Сөйлеу  тілі  мүлдем  қалыптаспаған  балалармен  жұмыс  жасағанда  мына  

ұстанымдарды ұстанған  жөн: 

 Сабақтың  уақытында үзіліссіз  болуы; 

 Есте сақтау, ойлау,танымдық қабілетін  және ұсақ  моториканы  дамыту; 

 Бастың  ми  бөлігіндегі қан айналымды  жақсарту  мақсатында физикалық  

жүктемелер, мысалы: бассейнге  қатысу. 

 Сөйлеу ортасы, сөйлеу тілі қалыптаспаған балалар тілдік қатынасқа және 

позитивті эмоциялық  байланысқа  мұқтаж  болады. 

Қорытындылай  келе, балаңыздың  өз  уақытында, қатарымен  бірге  дамуы  

үшін мынадай  кеңеспен  бөліскім  келеді. 

1. Жүктілікті алдын-ала  жоспарлау; 

2. Жүктілік кезінде жұқпалы аурулардан сақтану,дәрумендерді  

пайдаланып,гипоксияның  алдын-алу  мақсатында  таза  ауада көп  серуендеу. 

3. Бала туылғаннан  кейін  даму кестесін толтырып,қандайда бір 

кешігу  байқалса  педиатрға  уақытында  хабарлау. 

4. Мүмкіндігінше  балаңызды  кеуде  сүтімен тамақтандыру. 

5. Балаңызға  бесік  жырын  айтыңыз. 

6. Алма, сәбіз  сияқты  тамақты шайнатыңыз. 

7. Баламен  жиі  сөйлесу,сұрақтарына  толық  жауап  беру  керек. 

8. Баланың  жасына  сай  сөздерді  толық, нақты  айтуға  тырысыңыз. 

Жеңіл  тақпақтарды, ертегілерді  айтыңыз. 

9. Балаңызға  «дұрыс» ойыншықтар  таңдай  біліңіз. 

10. Бала тілінің толық қалыптаспайынша, екінші тілдегі сөзді қоспаңыз. 

Билингвизм баланың ойлау қабілетін  тежейді. 

11. Теледидарды, смартфондарды мөлшерден  тыс пайдалануға рұқсат 

бермеңіз. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен 3 жастан 

асқан балаларға күніне 15 минуттан  кейін теледидар қарауға болатынын естен 

шығармаған дұрыс. 

12. Балаңызда сөйлеу тілінің бұзылысын  байқасаңыз арнайы маманға 

уақытында жүгінгеніңіз жөн болады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІ ДАМУЫ 

 

Архаров Д.С., Әңгірей Г.С., Болат С.Е.,                                             

Нуримбаева А.С., Оспанова К.М. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

           

Адамның қабілеті мәселесі барлық уақытта адамдардың үлкен 

қызығушылығын тудырды. Алайда, бұрын қоғамда адамдардың 

шығармашылығын игерудің ерекше қажеттілігі болған жоқ. Психологияда 

креативтілік стандартты емес ойлау, таныс жағдайларда жаңа шешімдер табу 

қабілетін түсінеді [1]. Креативті тұлға – бұл мәселені мүлдем жаңа әдіспен 

немесе бір ғана бөлшекті қосу арқылы шеше алатын адам. Сонымен қатар, 

шығармашылық ойлаудың болуы ақылмен байланысты емес – адам ақылды 

болса да, бұл оның осындай адам екенін білдірмейді. Бірақ тікелей байланыс 

дегеніміз-адамның өзі алған ақпараттың әртүрлі қолданылуын тез табу қабілеті. 

Креативтілік адамның зияткерлік қабілеттерін ескерместен, оның 

шығармашылық әлеуетіне байланысты зерттеле бастады. Қазір шығармашылық 

ойлау адамға және ақылға байланысты зерттелуде.  Креативті  дамыту екі 

кезеңге бөлінеді.  

 

Кесте 1 

Креативті дамытудың екі бағыты бар 

 
Бірінші кезең-бұл 3-5 жас, бала қабілеті бар ересек адамға еліктейді және 

бұл шығармашылық принципті қалыптастыру механизмін көрсетеді. Әрі қарай, 

жасөспірімде, 13 жастан 20 жасқа дейін, өсіп келе жатқан балада 

«мамандандырылған креатив» дағдылары пайда болады және бекітіледі – ол 

белгілі бір салада бар талантты дамыта алады. Екінші кезеңдегі қызметінің 

нәтижелері бойынша бала өз бетінше жасай бастайды, еліктеуден бас тартады 

немесе өмір бойы еліктеуші болып қала береді [2, 14б]. 

Балалардағы шығармашылықты дамыту. Креативті ойлау - бұл маңызды 

және көп қырлы дағды, соның арқасында біз әртүрлі өмірлік және 

интеллектуалдық міндеттердің стандартты емес шешімдерін таба аламыз, 

әлемге басқа қырынан қараймыз. Бұл қабілетті кез-келген адам дамыта алады, 

сондықтан көптеген мұғалімдер мен психологтар бала кезінен жұмыс істеуге 

Бірінші кезең-бұл 
3-5 жас 

жасөспірімде, 13 
жастан 20 жасқа 

дейін 



339 

 

кеңес береді. Балалар өздерінің шығармашылығын ересектерге қарағанда 

әлдеқайда жеңіл етеді. Баланың миы ақпаратты жақсы сіңіреді, балалар икемді 

және кеңірек ойлайды. Олар, ересектерден айырмашылығы, теріс өмірлік 

тәжірибеге немесе әлеуметтік қысымға соншалықты кедергі келтірмейді. 

Сондықтан баланың шығармашылығын білдіру қабілетін күшейту маңызды. 

Ең алдымен, шығармашылықтың дамуы бір нәрсені ойлап табуды, яғни 

қиялды дамытуды қалаудан басталады. Бала жазуды, сурет салуды, ән айтуды, 

би билеуді, сахна ойнауды жақсы көреді. Ғалымдар қиялдың бірнеше 

кезеңдерін ажыратады. Ол арманнан басталады, яғни бақылау қиын болатын 

суреттерді жасау процесі. Ал іс жүзінде ол саналы армандар мен 

шығармашылық қиялға түседі. Барлық осы табиғи процестерді қолдауға болады 

және қажет. Балаларда шығармашылықты дамытуға арналған көптеген 

жаттығулар бар. Біз бөлісуге тұрарлық негізгі бағыттар мен әдістерді таңдадық. 

Бұл пайдалы іс-шаралар ғана емес, сонымен бірге баламен қызықты уақыт 

өткізудің тағы бір тәсілі. 

Біз мектеп жасына дейінгі балалардың креативті қабілеттерін 

қалыптастырудағы психологтың қызметі келесі жағдайларда сәтті болады деп 

болжадық. 

- Егер мектеп жасына дейінгі балалармен, ата-аналармен және 

педагогтармен жұмысты қамтитын шығармашылық қабілеттерін 

қалыптастыру бойынша психолог бағдарлама жүргізілетін болса. 

- Писхологтың мектепке дейінгі жастағы жетекші іс-әрекетке 

айналуына ықпал ету. 

- Даму ортасын құру: мұғалім балабақшада баланың 

шығармашылыққа деген табиғи ұмтылысын қанағаттандыру үшін қолайлы 

жағдай жасауы керек, сонымен қатар шығармашылық үшін қажетті 

материалдардың болуы олар балаға қол жетімді болуы керек. 

- Балалар мәселелерді шешудің барлық технологиясын - сұрақ 

қоюдан бастап нәтижені ұсынуға дейін түсінген кезде жоба әдісін 

қолданыңыз. 

- Балалармен жұмыс әр түрлі шығармашылық әрекеттерді қамтиды 

(бейнелеу, көркем сөйлеу, музыкалық, пластикалық және басқалар). 

-  Кішкентай заттарға қатысты баланың назарын дәл дамыту. 

- Баланы өз қиялдары мен ойларын рефлексиялауға және сөйлеу 

түрінде қалыптастыруға үйрету, демек, онымен үнемі сөйлесу. 

- Барлық салаларда іздеу белсенділігін дамыту: сұрақтар қоюды 

ынталандыру, жауаптар ұсыну, тақырыптың күйін өзгерту үшін әрекет ету, 

аралық қорытынды жасау; сәтсіз идеялардан бас тартуға және іздеуді 

жалғастыруға үйрету. 

Психолог мүғалімдерге жалпы оқытушы үшін ең бастысы-бірқатар 

ережелерді есте сақтау: 

- баланың өз бетінше ойлары мен іс-әрекеттерін, егер олар басқаларға 

айқын зиян тигізбесе, жігерлендіріңіз; 

- баланың өз қалауы бойынша бірдеңе жасауға кедергі жасамаңыз; 
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- балаларға сабақ барысында еркін суреттер, ауызша, дыбыстық, 

тактильді және дәмді бейнелер, қызықты қозғалыстар және басқа да 

стихиялық шығармашылық көріністер жасауға кеңес беріңіз; 

- балалар шығармашылығына қатысты бағаланбау-яғни баланың 

өнімдерін бағалаудың айқын жүйесін қолданбау, осы жұмыстардың жеке 

маңызды сәттерін талқылау, басқа балалармен салыстыруға болмайды, тек 

онымен, оның өткен тәжірибелерімен; 

- баланың ерекше суреттеріне, сөздеріне немесе қимылдарына 

күлмеңіз, өйткені бұл сыни күлкі реніш, қателік жасаудан қорқу, дұрыс емес 

нәрсе жасау және тәжірибе жасауға және өз бетінше іздеуге деген стихиялық 

ұмтылысты одан әрі басу мүмкін; 

- балалармен бірге құру және ойнау — процестің қарапайым 

қатысушысы ретінде; 

- өзіңіздің бейнелер мен әрекеттер бағдарламаңызды, бейнелеу мен 

ойлау тәсілін, сеніміңізді таңдамаңыз, керісінше, баланың қиялының 

логикасын түсінуге тырысыңыз және оған қосылыңыз; 

- нәтижелерді емес, осы процесті сақтай отырып, бір нәрсені 

жасаудың шығармашылық процесін ұйымдастыруға көбірек көңіл бөліңіз; 

- психофизикалық жаттығулар, әдеттегі гимнастика жаттығулары 

және т. б. қоса алғанда, әртүрлі қызықты тапсырмаларды ұсына отырып, 

балаларға шығармашылық қызметтің қандай да бір түріне қатысты пропорция 

сезімін дамыту;  

- сабақтарда өзіңде және балаларда жағымды эмоционалды тонды 

қолдау-сергектік, сабырлылық пен қуаныш, өз күшіне және әр баланың 

мүмкіндіктеріне сену, дауыстың достық интонациясы [3, 271б]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың креативтілігін дамыту үшін мұғалімнің 

өзі креативті болуы керек: үнемі оқытудағы инерцияны,заңдылықтар мен 

формальдылықты жеңіп, оқытудың жаңа әдістерін, шығармашылық қарым-

қатынас формаларын ашуға және қолдануға тырысады, өзін-өзі жетілдіреді.  

 

Кесте 2 

 

Мектепке дейінгі оқушылардың креативтілігін дамытудағы  негізгі 

жолдары 
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Мұғалім кәсіби өзін - өзі жетілдіру барысында балаларға өздерінің 

маңыздылығына, идеялары мен бейнелерінің қызығушылығына сенімді болуға 

көмектесетін конструктивті жеке көзқарастарды дамытуы керек, бұл тәуелсіз 

сынақтар мен ізденістер маңызды және құрметке лайық процесс, жеке тұлғаның 

өзін-өзі дамытуы үшін пайдалы. Егер мұғалім әрдайым белгілі бір жұмыста 

көрінетін осындай көзқарастар болса, баланың өзіне және қоршаған табиғатқа 

деген табиғи шығармашылық, сынақ қатынасы жойылмайды, керісінше, 

сақталады және бекітіледі. 

Оның барлық күш-жігері, ең алдымен, баланың жеке басын, оның жеке 

басын дамытуға бағытталуы керек; балалардың креативтілік әлеуетін 

дамытудың оңтайлы жолдарын іздеуге (пікірталастар, диалогтар ұйымдастыру, 

жаңа мақсаттар, сұрақтар мен проблемалар қою, вариативті міндеттерді шешу, 

ақылға қонымды үнсіздік, кеңес және т.б.). Бұл міндет мұғалімнің алдында 

мектеп жасына дейінгі балалардан белгілі бір дағдыларды дамыту, оларға 

хабарлау міндетімен қатар тұр креативті  қабілеттерін қалыптастыру бойынша 

жұмыс тиімдірек болады, егер ата-аналар белсенді қатысса. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру әр баланы 

мәдени қоғамда дұрыс ойлауға, сезінуге және әрекет етуге қабілетті құзыретті 

тұлғаға айналдыруға көмектеседі. Қорытындылай келе, баланың креативті 

қабілеттерін дамыту – зияткерлік, физикалық, шығармашылық – бұл оның 

кейінгі өмірдегі жетістігінің кепілі. Ерте жастан алынған дағдылар, білім, 

дағдылар мектеп процесін жеңілдетеді, өзін-өзі бағалауды арттырады, 

балалардың қабілеттері мен таланттарын дамытуға көмектеседі. Балалар 

психологтары мен мұғалімдері балалардағы шығармашылықты дамытуға 

ерекше назар аударуды ұсынады.  

 

пікірталас, 
сұхбат 

сұрақтар мен 
мәселелерді 
қарастыру 

арқылы дамыту 

Ойлауға, 
сезінуге деген 
қабілеттерін 

дамыту 

шығармашылық 
қабілеттерін 

дамытуға арналған 
тапсырмалар 

диалогтар, 
жаттығулар  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПСИХОЛОГТЫҢ 
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

      

Мектепке дейінгі балалар мекемесіндегі психологтың негізгі функциялары 

балалардың физикалық және психикалық денсаулығын қорғаумен, олардың 

эмоционалды әл-ауқатына ықпал ететін және әр баланың қабілеттерін еркін 

және тиімді дамытуды қамтамасыз ететін жағдайлар жасаумен байланысты. Бұл 

функцияларды жүзеге асыру балалармен де, олардың ата-аналарымен де, 

балабақша қызметкерлерімен де бір-бірімен байланысты бірқатар жұмыс 

түрлерін орындауды талап етеді. 

Психологтардың міндеттері екі топқа бөлінуі мүмкін: жалпы білім беру 

процесіне қатысу, оны «психологизациялау» бағытында жұмыс істеу, 

балабақша қызметкерлері мен ата-аналарға білім беру: балалардың 

психологиясы, олардың жас ерекшеліктері, ересектердің балалармен қарым-

қатынасын ұйымдастырудың оңтайлы жолдары және әртүрлі жастағы балалар 

арасындағы қарым-қатынас, балалар топтарын ұйымдастыру принциптері және 

т.б. екінші топ міндеттері балалармен жеке-психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, жеке жұмыспен байланысты. Бақылау және тиісті 

диагностикалық әдістерді қолдана отырып, психолог балабақшаның әр тобын 

ұзақ уақыт зерттеу барысында тәрбиешінің балалармен және балалармен 

қарым-қатынасының ерекшеліктерін анықтайды, сонымен қатар жеке 

балалардың жеке психологиялық қасиеттері мен олардың ақыл-ой даму 

деңгейлерін бағалайды [1]. Мұндай жұмыстың нәтижелері тәрбиешілер мен ата 

-аналарға арналған ұсыныстар, соның ішінде оқыту мен тәрбиелеуді саралау, ал 

кейбір жағдайларда балалармен түзету әдістерін әзірлеу болып табылады. Бұл 

міндеттер тобына баланың мектепке дайындығын анықтау, тиісті түзету 

жұмыстарын жүргізу кіреді. 

Тәрбие жұмысына психологтың қатысуы: 
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1) Психологиялық әдістемелік жиналыстарда және ата-аналар 

жиналыстарында өткізілген дәрістер мен әңгімелер, топтық және жеке 

кеңестер, жадынамалар дайындау, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді 

таңдау және тарату және т.б. балалар мекемесінде жұмыс істей бастағанда 

психолог ұжымды және ата-аналарды олардың функциялары мен міндеттері 

туралы хабардар етті, ол қандай көмек көрсете алатындығы туралы түсінік 

берді. Педагогикалық кеңестер мен ата-аналар жиналыстарында кеңес беру 

және сөз сөйлеу тақырыптары: 

 «баланың табиғи қасиеттерінің, оның өмір сүру 

жағдайлары мен тәрбиесінің психикалық дамудағы рөлі»;  

 «әр түрлі мектепке дейінгі жас топтарындағы 

балалардың психологиялық ерекшеліктері»;  

 «дамудың жас дағдарыстары және олардың сәтті 

шешілуіне ықпал ететін жағдайлар»;  

 «отбасылық қатынастардың баланың психикалық 

дамуына әсері»;  

 «баланың эмоционалды әл-ауқаты үшін жағдай жасау»; 

«қиын»  балаларға көзқарас ерекшеліктері;  

 «баланы балалар мекемесіне бейімдеу». 

2) тәрбиешілерге топтағы балалардың өмірін ұйымдастыруға көмектесу: 

сабақ, бірлескен және ойын іс-әрекеті кезінде кіші топтарға оңтайлы бөлу. 

Белгілі бір бала үшін іс-әрекетті таңдау. 

3) балаларға жеке көзқарасты жүзеге асыруға көмек: балалар топтары мен 

жекелеген балаларды оларға жүргізілетін тексерулер балаларда бар және 

ересектердің ерекше назарын талап ететін проблемаларды түсіну үшін материал 

береді. Психолог тәрбиешілердің назарын «кедергі» болмай, жеке басының 

қолайсыздығымен ерекшеленетін адамдарға аударады-ұялшақ, сәтсіз, жалғыз. 

Белгілі бір балаға көзқарастың ерекшеліктері, оның эмоционалды жағдайын 

жақсарту үшін қабылданатын шаралар, психолог пен тәрбиеші әр жағдайда 

бірге дамиды. 

4) Психолог педагогтардың эмоционалдық жағдайын жақсартуға, 

шиеленісті, шаршауды жеңілдетуге, балалармен жұмыстың психологиялық 

аспектілеріне назар аударуды күшейтуге ықпал ететін балабақша ұжымымен 

жұмыстың бірқатар арнайы түрлерін жоспарлайды және іске асырады [2, 23б]. 

Балаларды балабақшаға бейімдеу.Жаңадан бастаушыларды қабылдауға 

дайындықты ұйымдастыру,тәрбиешілерге балалардың орналасуын жеңудің 

әдістері мен әдістерін таңдауға, балаларды қабылдау кезінде қызықты ойындар 

мен ойын-сауықтарды таңдауға көмектесу. Топқа жаңадан келгенге дейін 

психологтар тәрбиеші ата-аналармен және баламен танысады, олармен 

байланыс орнатуға тырысады, оның отбасындағы даму шарттары туралы біледі. 

Ата-аналармен танысу әңгімесінде олар баланың мінез-құлқына, оның 

бейімділігі мен қызығушылықтарына тән қандай белгілерді біледі.  

Психолог ата-аналармен бейімделу кезеңінің ерекшеліктері туралы 

сөйлеседі, осы кезеңде баламен өзара әрекеттесу бойынша ұсыныстар береді. 
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Жаңадан келген балаларды бақылау негізінде психолог мұғалімге олардың 

әрқайсысына жеке көзқарас табуға көмектеседі. Психолог тәрбиешілерге 

ойыншықтарды дұрыс таңдауға және топтық бөлмедегі қоршаған ортаны олар 

бос жүрмейтіндей, ойнауға, сурет салуға, мүсіндеуге, суреттерді көруге, 

жануарларға қамқорлық жасауға мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, 

балаларда мазмұнды іс-әрекетке қажеттілік туындауы үшін жағдай жасау. 

Педагог-психологтың осы жұмысының нәтижесі балалардың балабақшада болу 

жағдайларына тез және ауыртпалықсыз бейімделуі, осы кезеңде сырқаттану 

пайызын төмендету (алдыңғы көрсеткіштермен салыстырғанда) болып 

табылады. 

Топтағы балалардың қарым-қатынасын зерттеу және түзету.. Психологтың 

маңызды міндеті-балалардың бір-бірімен қарым-қатынасын диагностикалау. 

Мұны істеу үшін әдісті қолдану ұсынылады,оның көмегімен анықталады: әр 

баланың топтың барлық балаларына қатынасы, баланың өз тобындағы 

балалардың әрқайсысына ұнайтындығы, әр баланың басқа балалардың көз 

алдында қандай екендігі туралы идеясы. Сондай-ақ, қай балалар әр 

құрдастарының ерекше жанашырлығын немесе ұнатпайтынын, балалардың бір-

біріне не ұнайтынын немесе ұнатпайтынын білуге болады. Хаттамаларды 

талдай отырып, психолог баланың құрдастарының арасындағы нақты жағдайы 

туралы қорытынды жасайды, ең гүлденген және ең дисфункционалды 

балаларды анықтайды, әр баланың сипаттамаларын сипаттайды, кез-келген 

бала үшін сәтсіз немесе толық емес қарым-қатынас жағдайларын анықтайды. 

Педагог-психолог жұмысының мақсаты-мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарындағы баланың өмірін ыңғайлы, жайлы ету, ең алдымен баланың 

психикасы, оның дамуының жалпы және жеке ерекшеліктері тұрғысынан. 

Психолог балалардың кейбір сәтсіздіктерінің, әрекеттерінің, психикалық 

процестердің дамуының бұзылуының, эмоционалды саланың және мінез-

құлықтың жасырын себептерін анықтайды. Ата-аналармен және мектепке 

дейінгі мекеменің басқа мамандарымен бірге балаға мектепке дейін олармен 

күресуге көмектесу үшін.Қойылған міндеттерді шешу үшін педагог-психолог өз 

жұмысын бірнеше бағытта жоспарлайды. 

Кесте 1 

 

Психологтың мектепге дейінгі білім беру жүйесіндегі екі қызметті 

бағыттары 



345 

 

 
 

Бірінші бағыт-кеңес беру. Олар екі түрде келеді: психологтың өзі 

жоспарлаған және ата-аналардың өтініші бойынша. Біріншісі-психолог жыл 

бойы, оның пікірінше, балабақшаға, жас тобына және ата-аналар контингентіне 

қатысты тақырыптар бойынша өткізеді.  

Екінші бағыт – диагностика. Оқу жылы бойы психологиялық-

педагогикалық диагностика жүргізіледі. Бұл балабақша жұмыс істейтін 

бағдарламаға сәйкес әр түрлі жастағы балалардың білімін, дағдыларын игеруді 

бақылауды қамтиды, егер нәтижелер баланың жеңе алмайтындығын, өзін-өзі 

ұстай алмайтындығын, жасына сәйкес өзін-өзі күту дағдыларын білмейтінін 

көрсетсе, негізгі психикалық процестердің жетілуіне қосымша зерттеулер 

жүргізіледі. Егер осы деңгейде проблемалар анықталса, онда психолог мұғалім 

мен ата-аналармен бірге оларды шешуге тырысады. 

Зерттеуден кейін психолог балалар арасындағы қарым-қатынасты 

түзетудің негізгі жолдарын анықтайды, тәрбиешілер мен топ мамандарына 

олардың бірлескен іс-әрекетінің әртүрлі түрлерін және ең алдымен рөлдік 

ойынды ұйымдастыру және басқару бойынша ұсыныстар береді, өйткені ойын 

дағдыларын арттыру, әдетте, баланың құрдастар тобындағы жағдайына 

жағымды әсер етеді. Психолог дұрыс қарым-қатынас және әрекет ету тәсілдерін 

үйрету бойынша тікелей жұмысты ұйымдастыра алады. 

Әртүрлі жастағы қарым-қатынасты ұйымдастыру. Мектепке дейінгі білім 

беру мекемесінде әртүрлі жастағы топтар жұмыс істейтіндіктен, педагог-

психологтың жұмысы балалардың әртүрлі жастағы топтары арасындағы өзара 

қарым-қатынас пен өзара іс-қимыл мәселелерін қозғайды. 

1)тәрбиешілерге топтардағы балалардың өмірін ұйымдастыру бойынша 

ұсынымдар: әдістер мен тәсілдерді таңдау. 

2) келесі топқа көшу алдында балаларды дайындау, үлкен және кіші 

балалардың арнайы бірлескен әңгімелерін өткізу. 

Бірінші бағыты - 
кеңес беру 

екінші бағыты- 
диагностикалық 

зерттеулер 
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Психологтың диагностикалық жұмысы. Жеке тексерулерді ұйымдастыру 

және өткізу баланың жеке ерекшеліктерін түсінуге және онымен жұмыс істеу 

бойынша кеңестер алуға мүдделі тәрбиешінің немесе ата-аналардың өтініші 

бойынша жүргізіледі. Бұрын психолог мұғаліммен сөйлеседі, соңғысы баланы 

қалай бағалайтынын, оның қандай ерекшеліктері алаңдаушылық тудыратынын 

немесе оны тәрбиелеу мен оқытуда қиындықтар туғызатынын анықтайды, 

баланың отбасы туралы алғашқы ақпаратты жинайды. Баланы топта бақылау — 

оның басқа балалармен және тәрбиешімен қарым-қатынасы, сыныптағы 

тапсырмалардың орындалуы, режимнің сақталуы бала туралы бастапқы жалпы 

идеяны қалыптастырады. 

Зерттеудің негізгі мақсаты-қалыпты дамып келе жатқан баланың 

психологиялық портретін жасау, оған мінез-құлық сипаттамасы, баланың 

танымдық және жеке даму ерекшеліктері кіреді және осы негізде мақсатты 

түзету жұмыстарын ұйымдастырады. Диагностикалық жұмыстың нәтижесі-

баланың дамуының нақты жағдайын талдау негізінде жасалған мұғалімдер мен 

ата-аналарға арналған ұсыныстар. Олар танымдық дамуды түзетуге, оның 

эмоционалды саласының ерекшеліктеріне, ата-ана мен бала арасындағы қарым-

қатынасқа, баланың ересектермен және балалармен қарым-қатынасына қатысты 

болуы мүмкін. Жұмыс перспективалары: психологтың, тәрбиешілер мен 

мамандардың өзара іс-қимылы бойынша жұмысты жалғастыру. Барлық жас 

топтарындағы ата-аналарға арналған ақпараттық стендтерде психологтың 

бұрыштарын жасаңыз. Балабақшадағы психологтың жұмысы мен функциялары 

туралы ата-аналармен жұмыс жүргізу. 
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При всём многообразии различных мотивационных теорий и концепций 

мы с трудом можем рассмотреть редкие попытки поднять мотивационную проблему 

выбора профессии. Данная тема представляется нам мало разработанной, а те 

немногочисленные исследования, которые представлены в отечественной 

психологии, носят по большей части фрагментарный характер. Особенно это 

касается неосознаваемых и латентных мотивировок выбора профессии. Анализ 
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отечественной литературы по проблеме мотивации показывает, что проблема 

выбора профессии если и рассматривается, то на уровне рекомендаций о 

необходимости незамедлительно обратить на данный вопрос пристальное 

внимание, так как это поможет повысить качество отбора абитуриентов в вузы и 

качество профессионального труда в дальнейшем. В связи с этим в отечественной 

психологии наиболее разработанной областью, на наш взгляд, видится мотивация 

профессиональной подготовки.  

Профессиональный выбор и профессиональная подготовка - важнейший 

жизненный этап каждого человека. На современном этапе от 

профессионального выбора зависит практически вся дальнейшая жизнь 

индивида. На фоне постоянно ускоряющегося темпа жизни, повышения 

требований к тем или иным профессиям, ужесточение конкурентной борьбы на 

рынке труда и т.д. профессия и профессиональная деятельность приобретает 

абсолютно    иной, не    имевшийся    ранее,    смысл.    Таким образом, 

профессиональная деятельность на современном этапе развития нашего общества 

становится не только способом зарабатывания денег, а является своего рода 

образом жизни большинства индивидов. 

Мотивы профессионального выбора и профессиональной подготовки, с 

точки зрения отечественной психологии, зависят от уже сложившегося в школе 

соответствующего отношения к учению, к овладению знаниями и от отношения к 

избранной профессии как проявления совокупности мотивов выбора профессии. 

В связи с этим наиболее плодотворным является двуединое рассмотрение этих 

мотивов, учитывая тесную взаимосвязь учебной и профессиональной мотивации. 

Мотивы учебной деятельности в русле общей и педагогической психологии 

исследовались А.Н. Леонтьевым [1,90]. Длительное время и наиболее эффективно 

на коллективах школьников мотивы исследовались Л. И. Божович и ее 

сотрудниками. При этом под мотивами учения понимается то, ради чего человек 

учится, иначе говоря, то, что побуждает его учиться [2,21].    Выполнен и ряд 

других исследований по вопросам мотивов учения в школе, в колледжах,  в 

вузах , мотивации трудовой профессиональной подготовки . 

Важнейшие аспекты этой проблемы — структура мотивации и динамика 

мотивов в процессе профессиональной подготовки. 

Существуют различные классификации мотивов. Л. II. Божович выделяет при 

исследовании учебной деятельности мотивы, обусловленные самой учебной 

деятельностью, и мотивы коллективистские [2,21]. Также основана на анализе 

учебной деятельности школьников классификация, предложенная П. М. Якобсоном. 

При этом он выделяет следующие группы мотивации: 1) возникающая вследствие 

осознания неудобств учебной деятельности («отрицательная мотивация»); 2) 

связанная как с «широкими социальными мотивами» (по Л. И. Божович), так и с 

узколичными — дорога к личному благополучию («положительная мотивация»); 

3) связанная с самим процессом учебной деятельности [2,207]. 

Данные классификации трудно применить без существенных дополнений 

для построения предварительной модели мотивации профессиональной подго 

товки,  так  как  они  не  включают  в  себя  классы   мотивов,   связанные   с 
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содержанием профессиональной деятельности. Согласно     данным Ковалёва В.И., 

учебную деятельность  взрослого человека обусловливают от 6 до 13 важнейших 

мотивов. Эти данные согласуются с данными Н. А. Свиридова, установившего, 

что выбор работы полимотивирован [3,67]. 

Ковалёвым была выдвинута содержательная классификация 

профессиональных мотивов. Мотивы подразделяются по источнику 

возникновения на: 1) социальные мотивы; 2) коллективистские; 3) 

процессуальные; 4) стимулирующие. Как известно, для устойчивой, 

высокоэффективной деятельности (в том числе и учебной) необходимо: 1) развитое 

содержание мотивов данной деятельности (их множественность), 

обеспечивающее положительное отношение к ней; 2) достаточная сила мотивов;   

3)   их  устойчивость;   4)   определенная   структура  (наличие   всех основных 

вышеприведенных групп мотивов); 5) определенная их иерархия, в которой только 

взаимное изменение мест коллективистских и процессуальных мотивов не 

ведет к изменению эффективности деятельности. Иногда учебная деятельность 

мотивирована только одной группой мотивов, но это сказывается на ее 

эффективности и устойчивости. 

Проблема динамики мотивационной сферы в процессе профессиональной 

подготовки разработана еще слабее, чем проблема классификации мотивов 

профессиональной и учебной деятельности. Отметим прежде всего работы, вы-

полненные Р. С. Вайсманом, который изучал изменение мотивационной сферы 

личности у студентов в процессе обучения на основе метода временных срезов с 

использованием анкетных методик и интервью [4,32]. 

Тесную связь с исследованиями по изменению мотивации обнаруживают работы 

на тему динамики самооценки обучаемыми их профессионально значимых качеств. 

Эта оценка обусловлена уровнем профессионального опыта и отношением к тем или 

иным сторонам деятельности, то есть, в конечном счёте - изменением 

мотивационной сферы. Авторы данных работ установили, что в процессе 

профессиональной подготовки мотивация изменяется в сторону ее адекватности 

деятельности, и что в структуре мотивации возрастает роль профессиональных и 

общественно значимых мотивов и уменьшается роль научно-познавательных. 

При этом отмечалась обратная связь между силой утилитарных мотивов и 

уровнем успеваемости, прямая — между научно-познавательными и 

профессиональными и успеваемостью . 

Результаты перечисленных работ свидетельствуют о том, что только к 4-

му курсу обучения в структурах образа профессионала и в его мотивационной 

сфере начинают преобладать компоненты, связанные со спецификой будущей 

профессиональной деятельности. Все названные исследования проводились 

методом временных срезов с помощью опросных методик различных 

модификаций. Испытуемыми были студенты, незнакомые по опыту работы до 

поступления в вуз со спецификой избранной профессии. 

В зарубежной психологии, особенно американской, мотивация учения 

обычно рассматривается в соответствии с взглядами Э. Торндайка. Процесс учения, с 

точки зрения Э. Торндайка, выражается в определенном закреплении за данной 
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ситуацией той или иной ответной реакции, или, как говорят, в установлении 

определенных связей между данной ситуацией и данной реакцией. Процесс 

учения и его основные принципы должы базироваться на инстинктивной природе 

того или иного индивида [5,170]. В соответствии с таким пониманием учения и 

рассматривается в зарубежной психологии мотивация учения, связанная с наказанием 

или наградой. Р. Вудвортс противопоставляет теории первичных потребностей свою 

концепцию мотивации первичного поведения. Его взгляды на мотивацию 

сложной деятельности человека сильно отличаются от биологизаторского 

подхода Торндайка. 

Своеобразно рассматривает мотивацию учения Дж. Брунер. Он ставит 

вопрос о значении мотивов познавательного характера и удовлетворенности от 

познания. Вместо бихевиористского подхода Торндайка, выяснявшего условия, 

которые делают реакцию эффективной, Дж. Брунер рассматривает различные 

побуждения к учению реального человека, включая удовольствие, переживание 

открытия нового и т. д. [6,29]. 

В    зарубежной    литературе    большой    популярностью    пользуются 

классификационные схемы мотивации, предложенные Оллпортом, А. Маслоу, 

Ф.   Херцберг, основанные на различении мотиваторов «роста» и «дефицита». 

Наиболее     распространенной     применительно     к     решению     вопросов 

профессиональной деятельности является классификация, которая различает 

так называемые мотиваторы «роста» и «гигиены». 

К первым относятся: достижение, признание другими, работа как таковая, 

ответственность, продвижение, возможности роста. Ко вторым - надзор, линия 

поведения администрации, условия роста,; межиндивидуальные отношения (с 

равными,  с  подчиненными,  с  руководителями),  положение,  устойчивость 

работы, заработок, личная жизнь. 

Отношение к «мотиваторам роста» варьируется в диапазоне 

положительных значений удовлетворенности, а к мотиваторам «гигиены»— в 

области отрицательных значений. При этом чем сильнее стремление к первым, 

тем больше готовность тратить силы на их достижение. Чем сильнее желание 

достичь материального благополучия, устойчивой работы и других целей, тем 

хуже отношение к процессу их достижения. 

Мотивация профессиональной подготовки тесно связана с мотивами 

выбора профессии. В этой связи отметим в зарубежных психологических 

трудах большое число концепций мотивации выбора профессии. 

С нашей точки зрения, большой интерес представляет концепция Д. 

Сьюпера, в которой он раскрывает выбор профессии через механизм 

идентификации образа «Я» с образом профессионала (представителя данной 

профессии). При этом степень идентификации может служить показателем 

отношения личности к данной профессии и силы профессиональной мотивации 

[7,227]. 

В отечественной психологии мотивы учения, побуждения к учебной 

деятельности рассматриваются как более или менее длительные, осознаваемые 

человеком. Успешное овладение специальностью, напряжённая учёба 
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достигаются при положительной мотивации. Чтобы достигнуть глубоких и 

прочных знаний, умений и навыков, необходима соответствующая мотивация. 

Мотивы профессиональной подготовки тесно связаны с мотивами как 

выбора профессии, так и последующей профессиональной деятельности; при 

этом последние являются видоизмененными мотивами выбора профессии, они 

зависят и от знакомства с профессией до начала профессиональной подготовки, 

и от особенностей организации учебной и воспитательной работы в вузе. 

По мере освоения профессии, овладения необходимыми навыками 

претерпевают изменения и мотивы. Будучи вначале нечетко выраженными, 

неустойчивыми, в период профессиональной подготовки они укрепляются, 

развиваются. 

О структуре мотиваций и её влиянии на динамику трудовой деятельности 

достаточно много говорится в различных работах, посвященных психологии 

управления и кадровому менеджменту . Однако анализ данных работ показал, что в 

основе своей они рассматривают мотивацию с точки зрения иерархии потребностей и 

режима подкрепления. Таким образом, оптимальная динамика удовлетворения 

потребностей и адекватное подкрепление, с точки зрения психологии управления, 

есть залог эффективной и стабильной мотивационной структуры человека. Одни из 

самых распространённых теорий потребностей, рассматриваемых психологией 

управления - иерархия потребностей А. Маслоу: физиологические потребности 

- потребность в безопасности - потребность в принадлежности - потребность в 

уважении - самоактуализация; двухфакторная модель Ф. Герцберга - мотивирующие 

факторы (работа сама по себе, достижения, возможности роста, ответственность, 

продвижение, признание) - поддерживающие факторы (статус, отношение с 

руководством, качество руководства, политика, надёжность работы, условия труда и 

т.д.); трёхуровневая иерархия К. Альдерфера - потребности роста - потребности 

взаимосвязей - потребности существования [7,122]. 

Спецификой собственно психологического употребления понятия «элитарность» 

применительно к проблеме самоопределения является отражение степени, 

участия самого субъекта (его сознания, а может и подсознания) в построении и 

реализации иерархии смыслов, а также в реализации этих смыслов. 

Исходя из этого, в психологическом плане можно определить стремление к 

элитарности как стремление к ощущению (переживанию) значимости собственной 

жизни как в собственных глазах, так и в глазах окружающих людей. При этом 

стремление к элитарности   - это идеальный вариант к тому лучшему, что 

характеризует человека в его взаимоотношениях с другими людьми, с самим собой 

и со своим делом, которое во многом определяет всю его жизнь. 

В концепции Пряжникова важным является, на наш взгляд, то, что он 

противопоставляет западному, излишне биологизаторскому, основанному во 

многом на взглядах бихевиоризма подходу к профессиональной мотивации 

концепцию гуманистической психологии, где в основе профессионального 

мотивообразующего фактора лежит стремление к поиску и реализации основного 

смысла существования человека. Таким образом, можно сделать вывод, что 

Пряжников видит в основе выбора профессии не экстринсивную мотивацию, в 
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основе которой находится уровень материального подкрепления, а интрисивную, 

где основа находится в глубине самой личности. 

Подводя итог всему вышесказанному в данном параграфе, можно отметить, 

что подходы в понимании проблемы профессиональной мотивации и в 

отечественной и в зарубежной психологии делятся условно на два основных 

направления. Одно из них рассматривает индивида как мотивированного из вне 

за счёт степени подкрепления в рамках той или иной профессиональной 

деятельности, где стимулом выступают деньги и иные материальные ценности, 

призванные усиливать мотивационную динамику индивида. Другое 

направление, напротив, видит основу мотивационной динамики в глубинных 

осознаваемых и неосознаваемых источниках самой личности, где стимулом 

выступают вершинные потребности индивида, а также стремление к 

самореализации и самоактуализации. 

Однако, на наш взгляд, противопоставления такого характера некорректны. 

Мы считаем, что экстринсивная и интринсивная мотивация присутствуют 

одновременно в одной личности, и всё зависит лишь от степени выраженности 

мотивационных факторов, имеющих ту или иную природу. 
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ХХ-ХХІ ғасырлардағы өркениеттердің өзгеруі, дүниежүзілік қоғамдастық 

өмірінің барлық салаларында, бірінші кезекте білім беруде құндылық 

бағдарларының өзгеруін талап етеді. Жас ұрпақты тәрбиелеудегі жаңа көзқарас 

шығармашылық бастаманы, дербестікті, бәсекеге қабілеттілікті дамытуға және 

жалпы адам тұлғасын еркін дамытуға бағытталған.Сонымен бірге мұғалімге 

қойылатын талаптар да өзгеруде. Оның кәсіби дайындығы бейіндік оқу пәнін 

және оны оқыту әдістемесін терең зерттеп қана қоймай, сонымен бірге өзінің 

жинақталған кәсіби тәжірибесін ескере отырып, өзін-өзі жетілдіру қабілетін 

дамытуды, олардың сыни және ақылға қонымды қабілеттерін дамытуды 

көздейді. Мұғалімнің жұмысында өзгермейтін бір нәрсе бар.Бұл – баламен 

дұрыс сөйлесе білу.Өйткені, мұғалім мен баланың арасында өзара 

ынтымақтастық пен тұрақты қарым – қатынас болмаса,онда сонымен бірге 

білім де,тәртіп те болмайтынын жақсы білеміз.Басқаша айтқанда, мұғалімдерде 

кәсіби маңызды тұлғалық қасиет болуы керек.Біздің мектептерімізге 

рефлексияға қабілетті, өзінің іс-әрекеті мен ісін түзете алатын, мәдениеті 

жоғары, сөйлеуге ғана емес, тыңдауға да, басқаны түсінуге де қабілетті 

интеллектуалды мұғалім қажет. Интеллект адамгершілікпен, басқалардың 

құндылықтары мен ерекшеліктерін білумен, түсінуге деген көзқараспен, әр 

адамды түсінуге және бағалауға деген ұмтылыспен тығыз байланысты. 

Эмпатикалық қасиеті мол мұғалімдерді даярлау қазіргі кезде кезек күттірмейтін 

міндеттердің бірі. 

Жалпы эмпатия термині нені білдіреді?«Эмпатия» терминін психологияға 

Э.Титченер енгізген болатын.Оның зерттеулері бойынша,эмпатия басқа бір 

адамның жағдайын интуитивті түсіну,ол адамға жанашырлық таныту немесе 

сол адамның жағдайына ену,яғни эмоцианальды түсіну арқылы туындайтын 

сезім екен.Ал,психология эмпатияны былай түсіндіреді екен: «Эмпатия - басқа 

адамды түсіну қабілеті,мейлі ол оқушы болсын,мейлі ол студент болсын,оған 

жанашырлық таныту,оның ішкі әлеміне еніп,өзін оқушының орнына қойып 

көру».Эмпатия проблемасы 17 ғасырдан бастап зерттеліп келеді.Неміс сөзінен 

аударғанда;«einfuhlung» - «сезіну» дегенді білдіреді. Эмпатия мәселесін жан-

жақты зерттеген психологтар: З.Фрейд, Т.Липпс, К. Роджерс, Р.Барон,Юсупов, 

В.В. Лабунская, Т.П. Гаврилова, Ю.А. Менджерицкая және басқалар. Көптеген 

отандық және шетелдік психологтар эмпатияны жағымды деп сипаттайды. 

Қазіргі кездегі кәсіби стандарт,мұғалімнің балалармен жақсы әрі сыйлы 

қарым-қатынаста болғанын талап етеді.Мұғалім олардың қадір-қасиетін танып, 

оларды түсініп және қабылдай отырып, сыныптағы әр оқушының нақты 

жағдайын талдай біліп қана қоймай оларды қорғай білуі шарт.Және де 

оқушылардың қадір-қасиеті мен қызығушылықтарын ең бірінші орынға қою 

арқылы,оқытушы мен балалардың арасында деген сенім туады.Осы аталған 

қасиеттерді ғылыми тілде «эмпатия» дейді.Қазіргі уақытта барлық 

мұғалімдерде эмпатия деңгейі бірдей емес.Педагогикалық эмпатия-

оқушыларды эмоционалды түсіну,оларды моральдық қолдау.Эмпатияны шын 

жүректен көрсете алатын,балаға деген сүйіспеншілікпен және мейіріммен қарай 

алатын мұғалім,менің оймша қолдау мен мақтанымға ие болуы тиіс.Ондай 
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қасиетке ие болу үшін сіз міндетті түрде кәсіби мұғалім болуыңыз керек 

емес.Тек баланы түсінуге қабілетті болсаңыз да жетерлік.Сол арқылы да 

оқушыда адмгершілік секілді игі қасиеттерді арттыруға болады. Сондықтан 

мұғалімдерге эмпатияны дамыту тек жұмысына ғана емес,өзі үшін де өте керек 

деп санаймын.Не үшін? Себебі, эмпатиясы дамымаған мұғалімдер өздерін 

оқушылар алдында әдепсіз ұстайды.Бұдан оқушының мұғалімге деген 

көзқарасы өзгеріп, оған деген сенімсіздік туады. Оқушымен достық және 

сенімді қарым - қатынас орнатудың мұғалім үшін ең оңай жолы,бұл баланы сол 

күйінде қабылдап,онымен ашық тілде сөз бастау.Баламен сөйлесу кезінде 

бастысы - өз эмоцияларыңызды, сезімдеріңізді көрсету, сонымен қатар оларға 

өз басыңыздан өткен қателіктерді жасатпауға үйрету және тәжірибеңізбен 

бөлісу. Қазіргі заманғы мектеп тәжірибесінде мұғалімнің оқушылармен қарым-

қатынасы көбінесе бұдан алыс. Мәселелердің көпшілігі мұғалімнің оқушының 

позициясын қабылдай алмауынан немесе оның өз тәжірибесін өзінікіндей 

сезінбеуінен, эмпатия деп аталатын нәрсенің жоқтығынан туындайды. Бүгінгі 

мектеп оқыту мен тәрбиелеу процесін ізгілендіруге мүмкіндік беретін эмпатия 

негізінде оқушылармен қарым-қатынасты ұйымдастыруды білетін мұғалімге 

өмірлік қажеттілікті туғызады.Қандай да жағдай болмасын, мұғалім өзін 

әрқашан да  баланың орнына қоя білу керек деп ойлаймын.Өйткені, солай 

мұғалім оқушының сезімдеріне, ойларына, мінез-құлқына талдау жасай алады. 

Эмпатикалық тәжірибенің дамуы мұғалімнің баланы дәл сол қалпында 

қабылдауымен байланысты. Кейбір мінезі қиын, өзінде жабылып қалған тұйық 

оқушылар болады.Сондай балалармен тез тіл табысып кету үшін психология 

бірнеше тәсілдерді ұсынады.Мысалы: 

• балаға тек есімімен жүгіну, өйткені баланы есімімен атау, байланыс 

орнатуға күшті стимул болып табылады; 

• Сезімдердің вербализациясы, яғни сөйлеудегі рефлексия; 

• «Баланың әрбір сөзіне мән беріп, тыңдау,оған құлақ асып, қате еткен 

жерлері болса ұрыспай, жәйлап түсіндіру; 

•Психологияда балаға әрдайым жақсы сөздерді айту керектігі құр 

айтылмаған. Кез – келген балаға мысалы ең қарапайым: «Сен жақсысың», 

«Сенің қолыңнан келмейтін нәрсе жоқ», «Сен сондай ақылдысың» деген 

сөздерді айту арқылы, оның сенімділігін арттыру. 

Сіз осылармен келісесіз бе? Әлде тағы да қосарыңыз барма?. Дей 

тұрғанымен, аталған бұл тәсілдер  мұғалімнің өзін-өзі дамытуының 

алғышарттарын жасауға мүмкіндік береді деп сенемін.Және де қоса кететін 

тағы бір жайт, бұл тәсілдерді қолданған мұғалімдер  мектеп ортасында өзін 

оқушылар алдында емін – еркін ұстайды, педагогикалық практикада 

туындайтын қиындықтарды жеңе алады. Бұдан эмпатияның мұғалімнің кәсіби 

маңызды жеке қасиетіне айналатынын білеміз.Эмпатия жайлы социологтар 

былай айтады: «Эмпатияны өз бойында дамыту қиын, бірақ оны жою одан да 

қиын».Социолог – ғалымдардың айтуынша, өмір сүруді білмейтін адам 

басқалармен қарым-қатынаста эмпатикалық тәжірибе орната алмайды және 

көрсете алмайды.Сондықтан да қазіргі заманғы мұғалімге қойылатын бір 
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талап.Бұл– оқушылар мен студенттерге,олар білім алып жатқан ортада қалаған 

нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін дамушы ортаны ұйымдастыру. 

Мұғалімнің негізгі құзыреттілігі – оқыту процессін сыни тұрғыда 

ынталандыратындай етіп ұйымдастыра білуінде, өзіндік сұрақтар қоюға және 

идеялар тұжырымдауға,оқушылар мен студенттерді  ойлануға және талқылауға 

талпындыру,олардың әрбір көзқарастарына мән беріп отырып, оларды жоғары 

жетістіктерге жетелеуге негізделген.Бұл әрине,мұғалімнен эмпатияны талап 

етеді. 

«Әлемді өзгерту адамның өзін өзгертуінен басталады». Мұғалім 

эмпатияның өзі үшін маңызды екенін білуі керек. Оқушы мотивациясы мен оқу 

іс-әрекетінің шығармашылық сипатын дамыту үшін ең жақсы жағдайлар 

жасайтын диалогтық қарым-қатынастар.Солардың бірі: студенттермен не 

оқушылармен вербальды емес қарым-қатынас тәсілдерін қолданыңыз.Мысалы; 

сабырлы болып, күлімсіреу,оқушының көзіне тіке қарау,оны тыңдай білу. 

Мұғалім үшін эмпатия, оқушылармен қарым-қатынасын ізгілендіру, олардың 

кәсібіне деген сүйіспеншілікті, мейірімділікті, әділдікті, баланың жеке басын 

құрметтеуді білдіреді. Мұғалім баланың ішкі жан дүниесіне енуге, оның 

проблемалары мен тәжірибелерін түсінуге және сезінуге дайын болуы керек. 

Мұғалім мен тәрбиеленуші арасындағы қарым-қатынастың эмпатикалық типі 

психикалық салауаттылық, сенімділік атмосферасын қалыптастырады, 

оқушының жеке дамуына әсер етеді, өзін-өзі бағалауды қалыптастыруға, жеке 

қасиеттері мен ерекшеліктерінің еркін көрінуіне ықпал етеді және 

шығармашылықты ынталандырады.Сондай – ақ оқушылармен қарым-қатынас 

кезінде ұсақ бөлшектерге дейін назар аудару қажет.Мимика, интонациялар 

арқылы,олардың қандай күйде екенін және қазіргі кездегі сезімдерін анықтауға 

болады.Бұның өзі эмпатия қасиетін дамытады. Сонымен, эмпатияны даму деп 

санауға болады.Қазір қанша жерден кәсіптік-педагогикалық оқуда болашақ 

мұғалімдердің оқушылармен эмпатикалық өзара әрекеттесуге дайындығын 

қалыптастырудың қажетті психологиялық-педагогикалық шарттары өте көп 

болса да,оларды қолдану аясы күннен – күнге артып келеді.Кез – келген 

педагогтің арсеналында,өзінің оқыту методикасы мен тәртіптері болуы 

керек.Неге дейсізбе? Өйткені,бұл да педагогтың эмпатиясын арттырады және 

де сабақтың қызықты өтуіне себебші болады. Біріншіден,сабаққа деген 

қызығушылықты сақтау үшін мұғалім сабақ формаларын жоғарыда 

көрсеткенімдей,толықтырып тұруы қажет. Екіншіден,сабақ шығармашылық 

сипатта болуы керек,бұл да оқушы мен мұғалім арасындағы мүдделі қарым-

қатынас құралы болып табылады.Үшіншіден,балалар немесе студенттер сабақ 

бойы бос болмауы керек.Осылай педагог тек өзін дамытып қана қоймай, 

сонымен қатар оқушылардың да эмпатиясын дамытады.Бұл оқыту барысында 

талқылау мен имитациялық әдістерді, ойын жаттығулары мен тренингтерді 

қолдану арқылы жүзеге асырылады. Басқаша айтқанда,мұғалімнің 

оқушылармен эмпатикалық өзара әрекеттесуі,олардың араларында сенімді әрі 

жақын байланыс орнатады.Себебі, мұғалім мен оқушы немесе ол студент 

болсын, оқу орнындағы ең маңызды екі тұлғалар. Олардың арасындағы қарым-
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қатынастың қандай түріне байланысты дамитыны, білім мен тәрбие беру 

процесіндегі жетістік көбіне осы екі тұлғаға байланысты. Әрине, институтты 

бітірген және өзінің мектеп кезін және мұғалімдермен қарым-қатынасын әлі 

ұмытпаған әрбір жас мұғалім мектепке келгенде өзінің шәкірттері үшін ең 

жақсы дос болуға тырысады. Бірақ мектеп табалдырығын аттағаннан кейін 

және біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін жас мұғалім өзінің армандарын 

орындау соншалықты оңай еместігін түсінеді, кейде оның армандары мен 

жұмыс істеуге деген құлшыныстарын тез бұзатын бірқатар мәселелер кездеседі. 

Бұлар тек пәнді оқытумен, құжаттаманың барлық түрлерін толтырумен, 

сыныптағы тәртіпке байланысты проблемалар ғана емес, көбінесе 

оқушылармен, кейде практикант-оқытушылармен қарым-қатынасты дұрыс құра 

алмауға байланысты проблемалар. Антуан де Сент-Экзюпери; « адамдар 

арасындағы қарым-қатынасты әлемдегі ең үлкен сән-салтанат» деп атады. Бірақ 

бір жағдайда бұл «сән-салтанат», екінші жағдайда бұл кәсіби қажеттілік. 

Мұғалімнің жұмысы былай тұрсын,қазір кез – келген жұмыста да адамдармен 

қарым – қатынас орнатпаса,жұмыс жасау мүмкін емес. Қарым-қатынас білім 

мен тәрбиенің негізінде жатыр: қарым-қатынас жасау арқылы мұғалім 

оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін ұйымдастырады, олардың жұмысы 

мен іс-әрекетін бағалайды, болып жатқан оқиғалар туралы хабарлайды, тәртіп 

бұзушылық туралы тиісті сезімдер туғызады, қиындықтарды жеңуге 

көмектеседі! 
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ҚАЗІРГІ АТА-АНА ӨЗ БАЛАҢА ТӘРБИЕ БЕРЕ ОТЫРЫП ҮЛГІ БОЛ 
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Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 

 

Біз шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен бастап мәпелеп өсірген, біздің нәзік 

те қиын, қыр-сыры мол тәрбиемізде үлкен роль ойнайтын басты тұлға - ата-

анамыз. “Ата-ана” сөзін естіген кезде осы отырған әрбіріміздің ішімізде бір 

жылулық, махаббат, мейірім пайда болары сөзсіз. Бүгінгі тақырыпты алып, кем-

кетігін айту өзім ата-ана болмағандықтан қатты қиынға соқты... Бір ескертетін 

жайт, бүгін мен ата-ана қадір-қасиеті туралы емес, бала тәрбиесінде қазіргі жас 

ата-аналар жіберетін қателіктер туралы сөз қозғайтын боламын... Мен өзімнің 

пилоттық жобамды ары қарай жалғастырмас бұрын сіздерді CONFLICTUS 

терминімен таныстырып өтейін. Бұл сөздің мағынасын біріңіз түсінсеңіз, енді 

біріңіз білмеуіңіз мүмкін. Сонымен  CONFLICTUS - кикілжің дегеніміз не? 

Кикілжің (латын тілінен conflictus - қақтығыс ) өзара қарым-қатынастағы 

шынайы сәт болып табылады, бұл - ұзақ уақыттық реніш сезіміне, жасырын 

түрдегі жаулық сезімге алып келетін сындарлы сәт. Менің ойымша қазіргі ата-

ана мен бала арасында тәрбие барысында  4 түрлі қақтығыстар, ой қарама-

қарсылығы кездеседі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTUS 

NOT dreams READ, read, READ 

Stop TELEPHONE Violence 
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Мен осы 4 типті түсіндіру үшін 4 түрлі отбасындағы өмірлік жағдайларды 

қарастыратын боламын... Алдымен “stop TELEPHONE” типіне тоқталсам. Ия, 

қазір 21 ғасыр ғылым мен технологияның дамыған, ақпараттық 

коммуникацияның ғасыры. Бұл күнде сауда жасасақта, сабаққа кірсекте, бір істі 

толық тындыру үшін де, қарапайым заттарды жасау кезінде де ұялы телефонды 

қолдану қажеттілігі туындары анық. Айналаңызға бір сәт көз салып 

қараңызшы... Жасы үлкен қариядан бастап, кішкене сәбиге дейін телефонға 

телміріп жүрген жандарды көресіз. Ия, бұл заман талабы, жаңа ғасыр 

қажеттілігі дерсіз мүмкін... Бірақ осындай қоғамда өсіп, тәрбие алып жатқан 

бала қандай азамат болып жетіледі? Осы сұраққа бір сәт болсын ойланып 

көрдіңіз бе? Осындай ортада өскен балада барлығы болғанымен ата-ананың 

мейірім махаббаты жетпей өседі. Байқап тұрғаныңыздай сәл ойланып көрсек, 

біз бала тәрбиесінде қарапайым жердің өзінде қателік жіберіп жатамыз... Мен 

мұнымен отбасында тіптен телефон қолданбау керек демеймін... Қолданыңыз... 

бірақ орнымен. Мысалы, ең қарапайым мысал келтіретін болсам: қазіргі жас 

отбасыларды қарасаңыз басқа уақытты есептемегеннің өзінде отбасылық асқа 

жиналған сәтте де әр адам ұялы телефонмен отыратындығын көруге болады. 

Күнделікті өмірде ұл-қыздарыңызға “Телефонға көп қарама! Көзің ауырады... 

Не бар соның ішінде бітпейтін” деп құр босқа сөйлеп араларыңызда 

түніспеушілік тудырғанща, өздеріңіз іспен көрсетіп үлгі болсаңыздар деймін. 

Яғни, кемінде отбасылық ас ішу кезінде ұялы телефонсыз, бір-бірлеріңізбен 

ашық сөйлесіп, күндеріңіз қалай өткендігін біліп балаңызға мейіріміңізді төге 

білсеңіз, соның өзі баланың алдағы өміріне зор өзгеріс әкелері анық.  

Ал біздің келесі типіміз “NOT dreams” деп аталады. Бұл типке ата-аналар 

жіберетін қандай қателіктерді жатқыза аламыз? Өздеріңіз білетіндей әр адам 

баласының көзін ашып, өмірді таныған сәтінен бастап таңдау құқығы, өз 

мақсаты мен армандары болары сөзсіз.... Ал осы өмірде өз арманындығы оқу 

орнына түсе алмаған, қалаған маман иесі атана алмаған, бір сөзбен өз 

қалауындағыдай өмірге қол жеткізе алмаған ата-ана өз баласының “ӨЗІ ІСКЕ 

АСЫРА АЛМАҒАН” өмірмен өмір сүргенін қалайды. Мұндай жағдайды көп 

елемесекте қазіргі қоғамда өте көп кездесіп жүрген жайттардың бірі.... Одан 

өзге қазірде отбасыларда көп ата-ананың балаға таңдау мүмкіндігін бермеуін де 

байқауға болады... Тіпті ең қарапайым жерлердің өзіндеде... араласатын ортасы, 

баратын курсы, жасағысы келетін хоббиі және тағы басқалары.. Ия, мүмкін 

бала өмірі үшін ата-анасы алаңдайды сол үшін барлық жерде таңдауды өздері 

жасайды дерсіз.... Олда дұрыс шығар, алайда осындай КОМФОРТТА өскен 

бала үлкен өмірге аяқ басқан кезде кішкене қиындықтың өзіне шыдай алмай, 

адамдарды дұрыс тани алмай немесе басқа қате жолға түсіп кетуі де мүмкін 

емес пе? Сондықтан балаға кішкене күнінен таңдау мүмкіндігін беріп, жол 

сілтеп, ақ пен қараны ажырата білуді іспен үлгі көрсете жүріп үйрету керек деп 

санаймын. Осындай қарапайым қателіктердің кесірінен ата-ана мен бала 

арасында түсініспеушіліктер пайда болып, арада суық бір қамал орнауы да 

мүмкін....  
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Ендігі кезекте READ,READ,READ типіне тоқталайын. Кітап оқу ол адам 

миын дамытушы бірден бір фактор екені бәрімізге белгілі... Қазіргі таңда 

жастар, жалпы қазақстандықтар қаншалықты кітап оқиды? Ол туралы ізденіп 

көрдіңіз бе? Білмесеңіз айта кетейін... қазіргі таңда Қазақстанның 78,6 пайызы 

кітапты аз оқиды немесе мүлде оқымайды. Бұл статистиканы қалай өзгерте 

аламыз? Оның отбасындағы бала тәрбиесіне қандай қатысы бар деп отырған 

шығарсыздар... Өз басым күнделікті өмірде әрбір 2 отбасынан көретін жайт ата-

аналары балаларына телефонды таста, кітап оқы деп сөйлеп жатады. Алайда 

өздері бала көзін ашып, есін білгеннен бастап кішкене бос уақыты болса ұялы 

телефон беріп, интернет желісін ашып  бере салатын.... Ең бастысы олар үйде 

болған кезде бала мазасын алмаса болғаны..... Біз балаға  таңертемен тұрған 

сәтте бетін жуу, тісін тазалауды ұмытпау секілді күніне белгілі бір уақыт 

уақытын кітапқа бөлуді әдет ретінде қалыптастыра білуіміз керек. Алайда құр 

сөзбен айтып, оны өзіміз көрсетпейтін болсақ ол балаға ешқандайда оң әсерін 

тигізбейді. Қарапайым бір отбасыны алатын болсақ... Бір күнде отбасылық 

кешкі астан кейін ата-ана балаларымен бірге отырып кем дегенде 15-20 минут 

уақытын бөліп, бір кітапты оқып талдап отыратын болса, балада кітап оқуға 

деген қызығушылық ашылары сөзсіз. Ал зерттеулер бойынша 4-5 жастағы 

балаларға ата-анасы күнделікті кітап оқып беріп отырса олардың ми дамуы  өз 

қатарластарынан 12 ай алға жүреді екен. Яғни сіз жәй ғана айтып қана қоймай 

кішкене кезінен осылай үлгі көрсете білсеңіз, балаңыздың тек кітап оқуға деген 

қызығушылығын ашып қана қоймай,  болашақ дамуына керемет әсер етер 

едіңіз. 

Ал менің ұсынғалы отырған соңғы типім “VIOLENCE” деп аталады. Атына 

қарап-ақ өзіңіз шамалаған шығарсыз... яғни мен типке балаға тәрбие беремін 

деп қорлық көрсетіп аяусыз көк ала қойдай қылып сабайтындарды, маскүнем 

әке-шешенінің жасайтын қателіктерін жатқызамын.Бұл адамдардың баланың 

өмірін қалай өксітетінін айтпасақта белгілі ғой. 21 ғасырдың нағыз дертінің 

бірі. Күнделікті жаңалықтардан да түрлі сұмдықты естисің. Тіпті мұндай 

адамдарды адам қатарына жатқызуға ұяламын. Ол ата-аналарға айтар сөзімді 

бір ауыз сөзбен жеткізгім келеді:  

Ұра берсең 

Ұлың сенің - жасқанады, 

Жасқаншақты - басынады басқалары. 

Қол көтермей - тәрбиелесең ақыл айтып, 

Ақылымен, ертең елді басқарады. 

Ала білсін, өмірінен бар тынысты 

Үйрете түс: 

Сабыр, шыдам, талпынысты 

Ең бастысы - иманына көңіл бөлгін 
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Өссін десең, өз ұрпағың жарқын, күшті.. 

Еңбегімен, жүрсін ұлың баға алып, 

Ақыл-оймен, өзгелерден дараланып. 

Көтерілсе өзіндейді бағалайды, 

Отырмайды пара беріп, пара алып... 

 

Сонымен қортындылай келе менің бүгінгі баяндаған ата-ана өз балаларын 

тәрбиелеудегі жіберген қателіктері барлық ата-аналарға қатысты деп айта 

алмаймын әрине бес саусақ бірдей емес... Алайда ондай қателіктер жасап 

жүрген жандарда жетерлік. 

 6 айлық баласын тәрбиешіге әкеліп тұрған анаға тәрбиеші; “Сіз 

балаңыздың тәрбиесінің 1,5 жылын жоғалтып алдыңыз” деген екен. Менің 

қазіргі және болашақ ата-аналарға айтар ұсынысым: балаға үлгі көрсетуге 

қажетті бір уақытты күтпеңіз, бала ананың құрсағында жатқан сәттен 

бастаңыз... өз балаңызға оларды жақсы көретініңізді жеткізе біліңіз, 

қабілеттерін ашыңыз, оларды сөзсіз түсінуге тырысып балаңызбен бір 

толқында болыңыз және басқалармен салыстырмаңыз. Біз өз балаларымызға 

тәрбие бере отырып үлгі бола білуіміз керек. Сонда ғана олар да өз ұрпағын 

дұрыс тәрбиелеп, болашағымыз жарқын болары анық. 

 

Ғылыми жетекші: магистр-оқытушы Гилажова С.М. 
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Одним из важных вопросов является освоение педагогами научно-

педагогических основ инновационной деятельности в воспитании и 

образовании следующего поколения в соответствии с требованиями общества. 

Именно поэтому внедрение инновационной деятельности в систему воспитания 

приводит к большим достижениям в развитии мышления, национальной 

культуры, национального духа и сознания учащихся, формировании личности. 

Сегодняшняя цель - дать каждому ученику фундаментальные знания и основы 

культуры и создать благоприятные условия для их всестороннего развития. 

Последние открытия и изменения, происходящие в современном мире, 

развитии общества, процветающем развитии страны, являются первой 



360 

 

ступенью в сфере образования. Как известно, большое внимание уделяется 

современной сфере образования. 

В настоящее время общество требует от системы образования 

соответствия экономическим, социальным и культурным изменениям. По этому 

вопросу Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил, что мы 

должны продолжить модернизацию образования. " Качественное образование 

должно стать основой индустриализации и инновационного развития 

Казахстана". Поскольку сегодня основной фигурой в системе образования 

страны является педагог, задача качественного образования, связанная с 

переходом на новый уровень обучения, возлагается на учителя. Учитель 

должен вносить новшества в методику обучения, заниматься творчеством и 

постоянно совершенствовать свои знания. Главная цель модернизации 

образования состоит в устойчивом развитии системы образования и 

обеспечении ее в соответствии с потребностями XXI века. Первая задача 

современной образовательной политики - добиться качественного образования 

и привести его в соответствие с актуальными и жизнеспособными 

потребностями личности, общества и государства. Педагогика на протяжении 

многих лет, собирая информацию, превратилась в отраслевую систему 

педагогических наук. Входит в современную научную дифференциацию, 

тенденцию в области разделения обучения. Научная базовая дисциплина, 

рассматривающая закономерности обучения, воспитания в учебно-

воспитательном процессе учебных заведений общая педагогика. 

Педагогика-наука широкого спектра. Невозможно охватить в рамках 

отдельной науки всю ее занимаемую учебную и воспитательную сущность и 

все их связи. 

Педагогика прошла долгий путь развития, накопила много знаний и 

сегодня становится разветвленной системой научных знаний. Поэтому 

педагогику сегодня правильнее назвать системой наук по воспитанию. 

С помощью современных технологий в образовании новая 

образовательная парадигма рассматривается как инструмент реализации. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с 

гуманитарным образованием, позволяющим самореализации и саморазвитию 

личности. 

В соответствии с результатами педагогических исследований 

устанавливается, что руководство современной технологией образования 

должно быть разработано с участием следующих принципов: 

* принцип целостности технологии, отражающий дидактическую систему; 

* принцип воспроизводства технологий в конкретной педагогической 

среде для достижения поставленной цели; 

* принцип нелинейности педагогических структур и приоритета факторов, 

влияющих на механизм самоподготовки соответствующих педагогических 

систем; 

* принцип адаптации процесса обучения к становлению ученика как 

личности и его познавательным способностям; 
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* принцип потенциального избытка (избыточности) учебной информации, 

создающий оптимальные условия для построения интегрированных знаний. 

Задачи педагогической технологии: 

* повышение прочности, глубины знаний, совершенства умений и навыков 

в различных сферах деятельности; 

* укрепление и повышение социально ценных привычек и форм в 

поведении; 

* обучение работе с технологическим инструментом; 

* развитие навыков технологического мышления; 

воспитать конкретные привычки в соответствии с технологическим 

порядком в организации учебных задач и общественно полезного труда. 

Сегодня образование становится одним из важнейших элементов 

социальной структуры. В мире возрастает социальная роль образования, и 

будущее человека зависит от объема качества полученных им знаний, уровня 

мышления. В Законе Республики Казахстан « Об образовании» сказано: « 

главная задача системы образования –создание необходимых условий для 

получения образования, направленного на формирование личности и 

профессиональной реальности на основе национальных и гражданских 

ценностей и достижений практики, внедрение новых технологий обучения, 

информатизация образования, выход в международную глобальную 

коммуникационную сеть.» - говорится в сообщении. 

Цель образования, его организационная структура, технологическая 

оснащенность, методика обучения вытекают из социального спроса общества. 

Ранее основные части образовательного процесса: 

Если цель  - > содержание - > форма - > метод - > обучение - > Обучение 

по новой технологии —> освоение —> внедрение в жизнь - > развитие. 

Педагогическая технология организуется также с использованием 

компьютера и технических средств на основе конкретных взаимодействий в 

различных ситуациях, систематизированных, ориентированных, 

соответствующих стандартам обучения и воспитания подходов. На 

сегодняшний день известно, что в структурах системы образования 

используются многие технологии обучения. Обучение будущего специалиста 

методам работы с информацией в передаче опыта, методам построения новых 

знаний, а самое главное - методам, формирующим необходимый уровень 

знаний о развитии мира. Поэтому каждому преподавателю и ученику для 

овладения процессами “ обучения ” и “ обучения ” необходимо владеть 3 

языками: родным языком, языком науки и языком технологии. В определении 

понятия” педагогическая технология“, в том числе” технология обучения ", 

подавляющее большинство специалистов объединяет их с тремя важными 

условиями: 

* планирование обучения на основе точного определения требуемой 

модели в виде совокупности действий; 
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* “ Программирование ”всего процесса обучения в виде строго 

последовательного действия, отбирающего формирование действия, 

требующего обучения. 

* сравнение результатов обучения с первым установленным эталоном. 

Это позволяет учителю образовательных учреждений использовать 

оптимальный для себя вариант, строить педагогический вариант с любой 

моделью. В настоящее время в суверенной стране создается новая система 

образования, направленная на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Это связано с существенными изменениями в теории педагогики 

и учебно-воспитательном процессе: изменилась современная образовательная 

парадигма, появляется новое содержание образования. 

В частности: 

- Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием 

способностей к восприятию информации, конкретизацией образовательной 

программы в условиях творчества и рынка в науке; 

- Традиционные информационные методы устная и письменная, 

телефонная или радиосвязь вытесняются современными компьютерными 

средствами; 

- В воспитании личности ребенка уделяется внимание духовному 

обогащению его души, становлению его как гражданина, личности; 

В настоящее время общество требует от системы образования 

соответствия экономическим, социальным и культурным изменениям. По этому 

вопросу Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев обратился к народу 

Казахстана с призывом: "построим будущее вместе! " мы должны продолжить 

модернизацию образования. Качественное образование должно стать основой 

индустриализации и инновационного развития Казахстана"». 

Поскольку сегодня основной фигурой в системе образования страны 

является педагог, задача качественного образования, связанная с переходом на 

новый уровень обучения, возлагается на учителя. Учитель должен вносить 

новшества в методику обучения, заниматься творчеством, постоянно 

совершенствовать свои знания. Главная цель модернизации образования 

состоит в устойчивом развитии системы образования и обеспечении ее в 

соответствии с потребностями XXI века. Первая задача современной 

образовательной политики-добиться качественного образования и привести его 

в соответствие с актуальными и жизнеспособными потребностями личности, 

общества и государства. Роль математики в непрерывном образовании 

бросается в глаза. Все сводится к следующему: как преподавать математику и 

что мы должны держать в центре внимания в учебном процессе? В различных 

теоретических изысканиях о том, как преподавать математические знания, 

уместным явлением является наличие суждений, связанных с математическими 

методами в решении конкретных практических задач. 

Масштабные изменения, происходящие сейчас в сфере образования, 

открывают путь к различным инициативам и преобразованиям. С этой точки 

зрения возникает необходимость повышения эффективности социально-
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педагогической деятельности, занимающейся воспитанием поколений, ее 

организации в новом качестве. Для этого необходимо овладение педагогами 

научно основами инновационной деятельности. А использование новых 

технологий приведет к возможному уровню, формируя знания обязательного 

уровня. Поэтому в организации творческой педагогической деятельности и 

повышении квалификации учителя в современных важно владеть 

педагогическими технологиями. 

Все это говорит о постоянной и систематической переподготовке и 

повышении профессиональной квалификации учителей.  

Каким будет урок « нового типа», удовлетворяющий интерес учащихся? 

Урок-это процесс, основанный на получении знаний между учеником и 

учителем. Можно заметить, что более глубокое понимание семи модулей – 

позволяет планировать занятия по-новому. Правильное определение цели урока 

позволит оптимально организовать коммуникативное общение» Учитель — 

Ученик, Ученик — Ученик". Учителя волнуют не только знания ученика, но и 

поиски путей развития творческих способностей у каждого ученика. Поэтому 

ролевые игры, анализ, решение проблемных вопросов - основные 

составляющие урока нового формата. 

Ставя перед собой эту цель, на своем опыте мы смогли по-новому 

организовать обучение, разнообразить и провести каждый урок с целью 

повышения интереса учащихся к предмету. Можно подчеркнуть, что эти 

методы имеют особое значение для систематического усвоения знаний 

ученическим сознанием и развития уровня способностей учащегося. Мы 

говорим, что эти методы повышают творческие способности учащихся, 

побуждают к самостоятельной работе, к умозаключениям, к систематическому 

получению знаний. 

Одним из главных направлений индивидуализации образования является 

обучение одаренного, талантливого подростка. В дальнейшем наблюдается 

интерес к такой актуальной проблеме в мировой педагогике. Одно из 

свидетельств - создана высокоэффективная Европейская ассоциация. Такая 

политика идет в Казахстане. В своем Послании народу Казахстана Президент 

страны Н. Назарбаев отметил, что " наши дети будут 

высококвалифицированными специалистами. Им нужно создать условия". 

В соответствии с Законом Республики Казахстан» Об образовании«, 

стратегической программой главы государства» Казахстан-2050 " и программой   

" Дарын ", В программах " Болашак ", концепции развития образования в 

Республике Казахстан до 2015 года основными задачами определены создание 

благоприятных условий для развития навыков хозяйствования - ресурсных 

возможностей обучающихся посредством образования, ориентированного на 

результат. Современные тенденции общественного развития ставят перед 

мировой системой образования новый социальный заказ для эффективного 

планирования своей деятельности для реализации своих целей, рационального 

использования информации, полученной в познавательной деятельности, 

эффективного взаимодействия с людьми различных групп для достижения 
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конечного результата вопросы воспитания образованной личности. Умение 

решать эти проблемы является фундаментальной проблемой в мировом и 

национальном пространстве образования. Изучение трансформации учебного 

процесса через трехъязычие , актуализацию социально - личностных знаний в 

личностно-ориентированном образовании с опорой на новейшие технологии и 

передовой опыт организации учебно-воспитательного процесса с точки зрения 

образования - одно из основных направлений современной педагогической 

науки. 

Сегодня одним из приоритетных направлений в системе образования 

Казахстана является создание новой инновационной полиязычной модели 

образования. Качественное владение иностранным языком для современных 

выпускников школ - это необходимость жизни. Интенсивное развитие науки и 

техники повышает спрос на свободное владение иностранным языком, требует 

умения и навыков глубокого и качественного овладения теоретическими и 

практическими знаниями. Адаптация на основе полиязычного обучения - залог 

конкурентоспособности развитой личности в пространстве мировой 

цивилизации. Современная молодежь умеет ставить перед собой большие цели. 

Они мечтают получить образование за рубежом. По современным данным, 

абитуриенты на обучение за рубежом часто испытывают трудности в языковом 

вопросе. Точнее, больше, чем терминология конкретного предмета. Это потому, 

что он не использует много слов в повседневной жизни. Поэтому преподавание 

отдельных предметов на английском языке - требование времени. В этом 

направлении в школах организуются комплексные действия по формированию 

полиязычной среды. Отдельные предметы читаются на английском языке. Это 

способствует повышению интереса учащихся к предмету. На практике 

доказывается, что самообразование, отказываясь от знаний в готовом виде, 

развивает личность, надолго запоминает самостоятельно составленные знания. 

В то время как знания, основанные на повторении и запоминании 

(репродуктивные), находятся только в степени памяти, построенные знания 

(конструктивные) требуют от обучающегося активных действий, таких как 

понимание, использование, анализ, создание и оценка нового содержания на 

основе информации. Поэтому мы внедряем практику не раздельного изучения 

предметов, а объединения предметов, схожих по содержанию. В результате 

учащийся осознает, где он применяет полученные знания, и у него повышается 

мотивация к обучению. В частности, в школах проводятся интегрированные 

занятия по математике/физике, математике/географии, математике/музыке, 

казахскому языку/английскому языку, казахскому языку/русскому 

языку/информатике, физике/химии, физике/истории, химии/информатике и др. 

Например, через интегрированный урок географии/математики учащиеся 

углубленно изучают материк Евразии с помощью математического аппарата и 

проводят географические расчеты. 

Совершенствование подходов к образованию на основе инновационных 

технологий, обучения и воспитания, воспитание, основанное на 

совершенствовании знаний, умений, навыков в развитии ученика путем 



365 

 

индивидуализации и дифференциации с учетом национальных особенностей, 

выдвигает в педагогике вопросы обеспечения самосознания человека и 

психического, физического здоровья личности. 

Изучение актуальных проблем образования способствует эффективному 

решению образовательных проблем страны, повышению интереса учащихся к 

предмету, успешному переходу на 12-летнюю школьную программу. 
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Қазіргі уақытта білім беру жүйесі авторитаризм педагогикасынан 

ынтымақтастық педагогикасына ауысу, маңызды құндылық ретінде адамға 

айналу тенденциясымен сипатталады. Ал ғылыми айналымға "адами капитал" 

ұғымын енгізу адамзаттың әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты білімге 

деген көзқарастардың өзгеруіндегі басты сәт болды. Кез-келген мемлекеттің 

"стратегиялық ресурсы" ретінде ел азаматтарының білімі мен білім деңгейінің 

маңыздылығын түсіну орта және жоғары білім беруді реформалаудың маңызды 

факторы, оны қоғамдағы өзгерістердің жылдам қарқынына бейімдеу қажеттілігі 

және білім беру жүйесінің елдің әлеуметтік және экономикалық дамуының 

стратегиялық жоспарларына сәйкестігі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесіндегі ауқымды реформалар 

ҚР "Білім туралы" Заңында [1], ҚР білім беруді дамытудың 2005-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында [2], ҚР білім беруді 

дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасында [3] және басқа да 

нормативтік актілерде көзделген. Қазіргі өркениеттің әртүрлі деңгейлерінде 

болып жатқан интеграциялық процестер білім беру саласын да айналып өтпеді, 

бұған Лиссабон конвенциясы, Болон декларациясы дәлел бола алады, олардың 

жақтаушылары тек Еуропа мемлекеттері ғана емес [1]. 

Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне 

интеграциялау - ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтардың бірі. Біздің 
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еліміздің әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуінің негізгі шарты -Қазақстандық 

білім беру жүйесін Лиссабон конвенциясы мен Болон декларациясының 

ережелеріне бейімдеу, бұл: жоғары білім алуға рұқсат болып табылатын 12-13 

жылдық мектеп білімін болжайды; жоғары білім берудің екі деңгейлі жүйесін 

енгізу, ECTS — European Credit Transfer System сынақ бірліктерін енгізу, 

жоғары білікті кадрлар даярлаудың біртұтас жүйесіне көшу: бакалавриат, 

магистратура, докторантура (PhD) және т. б. 

Жаңа тұжырымдамалық тәсілдер қоғамның оң әлеуметтік-экономикалық 

ілгерілеуіне тиімді әсер ете алатын мектептер мен университеттердің дамуын 

болжайды, оларда басты назар тұлғаның дамуына, оның эмоционалды-

эстетикалық, ерікті, зияткерлік салалардағы ойлауына, адамның 

шығармашылық әлеуетін ашуға, оның саяси әлеуметтенуіне, кәсіби қызметінің 

кез-келген саласында көрінуі керек қасиеттерге аударылады. 

ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында белгіленген 

мақсаттар мен міндеттерді қарастырайық: 

 білім берудің мазмұны мен құрылымын жаңарту; 

 білім беру процесін оқу-әдістемелік және ғылыми қамтамасыз 

етуді жетілдіру; 

 білім, ғылым және өндіріс интеграциясы; 

 білім алушылардың экологиялық дайындығын күшейту; 

 жаңа педагогикалық, ақпараттық технологияларды енгізу; 

 педагогикалық мамандықтардың әлеуметтік мәртебесін 

көтеру, т. б. [4]. 

Соңғы жалпыланған мақсаттарға қол жеткізу, ҚР жаңа білім беру 

саясатының маңызды басымдықтары олардың әрқайсысының шешіміне 

байланысты, атап айтқанда: 

 оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу сапасын арттыру; 

 білім беру жүйесінің елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкестігі. 

Бұл басымдықтарға қаншалықты тез арада қол жеткізуге болады, оларды 

шешу бүгінгі жоспарлардың түпкі мақсаттарына жетуді жеделдететін неғұрлым 

өзекті проблемалар қандай? 

Қазіргі уақытта үкіметтің жоспарлары кең ауқымды инновациялық 

өзгерістерге, ең алдымен, индустриялық-өндірістік салаға, оны 

әртараптандыруға, нанотехнологияларды енгізуге және т. б. бағытталған. 

Біздің елімізде іргелі, жаратылыстану-ғылыми білімі бар, жоспарланған 

өзгерістерді тиімді жүзеге асыруға қабілетті және дайын жоғары білікті, білікті 

мамандар жеткілікті ме? Жауап айқын. Ресей мен Қазақстанды қоса алғанда, 

барлық посткеңестік кеңістікте инженерлік-техникалық құрамның, кадрлардың 

және жоғары және орта кәсіби деңгейдің Құзыретті мамандарының өткір 

тапшылығы байқалады. Себептері жалпыға белгілі. Еліміздің жоғары білікті 

креативті кадр әлеуетін қалыптастыруға жылдар емес, ондаған жылдар қажет. 

Оларды дайындауды мектеп қабырғасынан, ерте жастан бастау керек — бүгінгі 

таңда біздің ойымызша, бұл өте тривиалды аксиома императив, ҚР 2025 жылға 
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дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының маңызды құрамдас бөлігі 

болуы тиіс. 

Білім берудегі кез-келген реформалар оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесіндегі өзгерістерді қамтиды, оның қызметі, атап айтқанда, 

дидактиканың маңызды принциптерімен анықталады. 

Дидактикада кез-келген іс-әрекет білім беру құрылымы негізінде 

құрылады, [4], оның ішінде: мақсаты — мотив-мазмұн (құралдар) - нәтижелер, 

бұл әртүрлі педагогикалық жүйелердің (PS) пайда болуына негіз болды. Кез-

келген PS инвариантты элементтердің өзара байланысты жиынтығы болып 

көрінеді, ал вариативті білім беру теориясы педагогикалық жүйенің 

компоненттерінің максималды толықтығын қажет етеді. Біздің ойымызша, бұл 

Л. В. Загрекова мен В. В. Николина ұсынған педагогикалық жүйе[ 5], оның 

компоненттері: 

 оқыту және тәрбиелеу мақсаттары; 

 оқушылар; 

 мұғалімдер; 

 оқыту және тәрбиелеу мазмұны; 

 оқыту және тәрбиелеу құралдары; 

 оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру нысандары; 

 оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық процестері (нақты 

процестері). 

Онда "тірек тірегі" рөлін атқаратын кез-келген негізгі компоненттері 

белгілі бір мақсаттар қойып, оларды жүзеге асыруға тырысатын мұғалімдер мен 

оқушылар болып табылады. Бұл тандем оқытушы-оқушылар оқу және тәрбие 

процесінің тікелей қызметкері болып табылады, оған жылдан жылға жоғары 

талаптар қойылады. 

ҚР Білім беру саясатының келесі басымдығын іске асыру — оқыту (білім 

беру) сапасын арттыру, мұғалім кадрларды даярлау сапасын арттыру 

проблемасына тіреледі. "Білім беру жүйесінің сапасы онда жұмыс істейтін 

мұғалімдердің сапасынан жоғары болмауы керек". Білім беру сапасының 

мұғалімді даярлау сапасына тәуелділігі көптеген статистикалық мәліметтермен 

де, іс жүзінде де дәлелденеді [6, 8]. 

Мұғалім мамандығына лайықты кадрларды тарту мүмкіндігі оқыту 

сапасын арттырудың шешуші шарты болып табылады. 

Мысалы, мектептегі білім берудің ең сәтті жүйелері мектеп түлектерінің 

үштен бір бөлігінің үлгерімі бойынша жоғары мұғалімдерді жалдайды: 

Оңтүстік Кореядағы үздік түлектердің 5%, Финляндиядағы 10% , Сингапур мен 

Гонконгтағы 30%. Сарапшылардың бағалауы бойынша, осы елдерде 

мұғалімдер мамандығына үміткерлерді көп сатылы іріктеудің ең тиімді 

рәсімдері бар [7]. Ал АҚШ-та мұғалімдерге беделді жоғары оқу орындарының 

үздік түлектерін тарту үшін арнайы бағдарламалар құрылған: Бостонда бұлар 

Teacher Resideney, Нью-Йорк және Чикагода - Teaching Fellows және т. б. 

Бұл мәселе тек жағымды мысалдармен шектелмеуі керек, АҚШ-та ең 

нашар мектеп жүйелері де бар. Мысалы, біліктілік комиссияларының бірі (The 
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New Commission on the skills of American Workforce): "Бүгін біз 

мұғалімдерімізді колледждерге түскен мектеп түлектерінің төменгі үштен бір 

бөлігінен (үлгерімі бойынша) жалдаймыз. Мұғалімдер біздің балаларымыз 

игеруі керек деп санайтын білімге, дағдыларға және дағдыларға ие емес". 

Комиссия әкімшісі осыған ұқсас тұжырым жасады: "басқаларға сізде жоқ 

нәрсені беру мүмкін емес " [8; 18]. 

Білім беру сапасының мұғалімді даярлау сапасына тікелей тәуелділігі PISA 

— Programme for International student Assessment білім беру сапасын 

халықаралық зерттеудің қорытындысын ұсынатын кестенің үзіндісімен 

расталады. Білім деңгейін зерттеуге 57 елден 15 жастағы оқушылар қатысты 

[9]. Бағаланды: жаратылыстану-ғылыми сауаттылық; математикалық 

сауаттылық; оқу сауаттылығы. Білім алушылары ең жоғары балл жинаған 

алғашқы он елдің тізімінде  — Финляндия, Гонконг, Оңтүстік Корея және т.б. 

елдер бар. Мұнда Жапония елінің (осы алғашқы ондыққа кіретін) мектеп 

мұғалімдері ең жоғары ақы төленетін мамандардың 25% санатына кіретінін 

көруге болады, салыстыру үшін — Ресейде мұғалімдердің жалақысы экономика 

бойынша орташа деңгейден 50-60% құрайды. 

Қазақстандағы білім беруді реформалау және белгіленген басым 

мақсаттарына тоқталайық. Білім беру (оқыту) жүйесінің сапалық деңгейін 

нақты арттыру үшін мұғалімдердің барабар кадрлық әлеуеті — кез-келген 

педагогикалық жүйенің квинтэссенциясы қажет. 

Қазіргі күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда білім беру жүйесін 

неғұрлым жоғары сапалы деңгейге көтеру және қолдау үшін көптеген жағымды 

жайттар жасалып жатқанын атап өткен жөн: ауыл мектептері үшін - тұрғын үй 

сатып алуға кредиттер беру, ауылдық мектептерде жұмыс істеуге шешім 

қабылдағандар үшін - "көтерме" және т. б. 

Алайда бұл өзекті, жергілікті, бұрыннан пісіп-жетілген проблемаларды 

шешу, ал қазіргі жағдай білім беру жүйесінің кадрлық әлеуетінің сапалық 

деңгейін жаңарту және арттыру үшін неғұрлым байыпты, түбегейлі шараларды 

қажет етеді. Жаңа формациядағы педагогтарды — мұғалім-ғалым-тәрбиешіні 

бір тұлғада қалыптастыру, жастар үшін тартымды қазіргі заманғы мұғалімнің 

имиджін жасау қажет. 

Білім беру саласында қалыптасқан қазіргі жағдайлар елеулі алаңдаушылық 

туғызып отыр. Соңғы онжылдықтарда елдегі әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістер — материалдық және қаржылық құндылықтарды бірінші орынға 

қоятын нарықтық қатынастарға көшу жағдайында жастардың оқуға деген 

қызығушылығының тез құлдырауын тудырды. Осылайша, оқыту сапасын 

арттыру оқытудың инновациялық технологиялары негізінде оқушылардың 

мектеп табалдырығында ең алдымен гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдарына қызығушылығын дамытуға қабілетті жаңа формациядағы 

бастауыш мектеп педагогтарын даярлау проблемасына тіреледі. Кез-келген 

керемет суперпедагог оқу зертханалары мен пәндік кабинеттерді қажетті оқу-

зерттеу жабдықтарымен, өлшеу құралдарымен, реактивтермен, аудиовизуалды 

және дидактикалық кешендерді құрайтын басқа құралдармен заманауи 
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талаптарға сәйкес жабдықтамай, іргелі ғылымдарға танымдық қызығушылықты 

тиімді дамыта алмайтыны анық. 

Жастардың оқуға деген қызығушылығын көтерудің (кем дегенде бұрынғы, 

қайта құруға дейінгі деңгейге) маңыздылығын асыра бағалау қиын. Табиғи 

(іргелі және қолданбалы) ғылымдардың жетістіктері кез-келген мемлекеттің 

саяси, экономикалық және әскери күшін, әсіресе қарқынды ғылыми-техникалық 

прогрестің қазіргі ғасырында әрдайым анықтап, анықтайтындығы туралы 

ешқандай негіздеме қажет емес. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, бүгінгі таңда білім және ғылым 

министрлігінің, бүкіл ҚР үкіметінің және жалпы қоғамның бастауыш, орта 

және жоғары білім беру саласындағы маңызды стратегиясы педагогтың беделін 

көтеру, жастардың педагогикалық мамандықтар мен жаратылыстану 

ғылымдарына деген қызығушылығын ынталандыру болуы керек. Бұл үшін 

біздің елімізде тәуелсіздік жылдарында әр адамның және бүкіл халықтың 

игілігі үшін өзінің табысты прогрессивті дамуында орасан зор жетістіктерге қол 

жеткізген көптеген мүмкіндіктер бар. 

Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаты 

елдің Конституциясына сәйкес мынадай қағидаттарда негізделеді: 

 Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының білім алу 

құқықтарының теңдігі; 

 әрбір азаматтың зияткерлік дамуын, психофизиологиялық және 

жеке ерекшеліктерін ескере отырып, халық үшін барлық деңгейдегі білімге қол 

жеткізу; 

 білімнің зайырлы сипаты; 

 жеке тұлғаның білімін ынталандыру және дарындылықты дамыту; 

 білім беру процесінің үздіксіздігі, оның кезеңдерінің сабақтастығын 

қамтамасыз ету; оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі; 

 меншік нысандары, оқыту және тәрбиелеу нысандары, білім беру 

бағыттары бойынша білім беру ұйымдарының әртүрлілігі; 

 білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білім беру 

ұйымдарының академиялық бостандықтары мен өкілеттіктерін кеңейту; 

 білім берудің гуманистік және дамытушылық сипаты; 

 білім, ғылым және өндіріс интеграциясы; 

 білім алушылардың кәсіптік бағдары; 

 білім беру жүйесін ақпараттандыру. 
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Қазіргі күні әлем күн өткен сайын мың құбылып, жылдам даму үстінде. 

Бүгінгі күні бәрімізге жақсы белгілі, білім беру саласын, оқытудың әр түрлі 

техникалық құралдарынсыз елестету әсте мүмкін емес. Қоғамдағы жаһандану 

үрдісі бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Назарбаев Н.Ә. өзінің 

жолдауларының бірінде «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге 

нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды 

құралдарының бірі» деп атап көрсеткен болатын. Бұл деп отырғанымыз, білім 

беруде, оқытуда түрлі заманауи, жаңа технологияларды қолдану арқылы 

еліміздің білім беру жүйесінің даму деңгейін көтеріп, өзге елдермен тереземізді 

теңестіріп, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік береді дегенді білдіреді. 

Олай болса білім беру жүйесін ақпараттандыру қазіргі таңда өте өзекті. Сол 

себепті білім беру жүйесін ақпараттандыруды еліміздің даму стратегиясының 

негізгі бағыттарының бірі деуге болады.  

«XXI ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры» деп те аталады. 

Бүгінгі ғасыр техниканың озық дамыған ғасыры. Сондықтан уақыт талабына 

сай білім мазмұнын жаңартуды бүгінгі күннің басты міндеті деуге толықтай 

негіз бар.  
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Бүгінгі таңда әлемді жайлаған пандемия жағдайына байланысты елімізде 

қашықтықтан оқыту жүзеге асырылып жатыр. Бұл да өз кезегінде ақпараттық 

технологиялармен қарқынды жұмыс жасауды қажет етеді. Қашықтықтан оқыту 

технологиясының арқасында ақпараттық технологияларды кеңінен қолдануға 

мүмкіндік туып, функционалдық сауаттылығымызды арттырып келеміз. Сол 

себепті мұндай ақпараттық технологияларды тек студенттер немесе 

оқушыларға ғана емес, мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу әрекеттерінде 

де қолдануға мүмкіндік жасалуы керек деп ойлаймын. Сол ақпараттық 

технологияларды балабақшаға да тікелей енгізу арқылы, мектеп жасына дейінгі 

балалардың шығармашылықпен жұмыс жасау құзыреттіліктерін, ізденушілік, 

білуге деген ұмтылыстарын арттыра түсуге болады. Жаңа ақпараттық 

технологиялардың басты ерекшелігі – адамдарға өз бетімен немесе бірлескен 

түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, іздене түсуге, өз жұмысының 

нәтижесін көріп, өз өзіне сыни көзбен қарай алуына үлкен мүмкіндіктер береді.  

Сондықтан, ақпараттандыру технологиясы қарқынды дамыған заманда 

еліміздің болашағы – келер буынға заман талабына сай білім беріп, жан-жақты 

дамуына ықпал ету қазіргі педагогтардан аса бір жауапкершілікті талап етеді.  

Білім беру үрдісін ақпараттандыру жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 

жүзеге асыра отырып, оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен 

сапасын жоғарылатуды көздейді.  

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – адамдарға ақпараттық білім 

негіздерін беру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық 

технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану 

дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға сай етіп бейімдеу.  

Ақпараттық технология (ағылш. information technology, қысқ. IT) – 

объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін 

мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын 

пайдаланатын процесс. Ақпараттық технология дегеніміз компьютерді және 

телекоммуникациялық жабдықтарды, деректерді сақтау, шығару, тасымалдау 

және өзгертуге арналған технология.  

Ақпараттық технология қазіргі компьютерлік технология негізінде 

ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдауды қамтамасыз ететін 

математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар 

жиынтығы. Білім беруде, оқытуда түрлі жаңа технологиялар кеңінен 

қолданылуда. Жалпы ақпараттық технологиялар ұғымына өте көптеген 

анықтамалар ұсынылған. 

В.А.Извозчиковтың пікірінше, «Ақпараттық технологиялар – бұл 

оқытудың жаңа электрондық құралдарын және бірінші кезекте ЭЕМ қолдану 

арқылы оқу-тәрбие процесінің технологиялары мен әдістері». 

Сондай-ақ ендігі бір анықтамаларда «Ақпараттық технологиялар-адамның 

білімін кеңейтуге мүмкіндік беретін және техникалық, әлеуметтік процестерді 

басқаруға кең мүмкіндік беретін әдістер мен құралдардың жиынтығы» деп 

түсіндіріледі. 
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Ақпараттық технологиялар құрамына мультимедия, әр түрлі танымдық 

сайттар, компьютер бағдарламалары, интерактивті тақталар, сондай-ақ онлайн 

сабақтары кіреді. Сонымен қатар IT-технологияларға электрондық оқулықты да 

жатқызуға болады, онда теориялық және ғылыми-практикалық материалдарды, 

есептерді, тренингтерді, білімді меңгеру сапасын бақылау мен бағалауды 

түсінуге болады. Ол ақпаратты мәтіндік, графикалық бейнелер, сондай-ақ 

мультимедиалық бейне және дыбыстық әсерлер түрінде ұсынуға мүмкіндік 

беретін арнайы бағдарламалар көмегімен қалыптасады.   

Қазіргі уақытта елімізде қашықтықтан оқытуға байланысты ақпараттық 

технологияларды қолдану аясы әлдеқайда кеңейе түсті. Zoom платформасын, 

компьютерлік бағдарламаларды, электронды оқулықтарды және түрлі онлайн 

тесттерді қолдану бұрынғымен салыстырғанда өте жиілей бастады.  

IT-технологияларын тек жоғары оқу орнының студенттері немесе 

оқушыларға ғана қолдану тиімді деген қатып қалған қағида жоқ. Керісінше, осы 

технологияны балабақшаға енгізе отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың 

шығармашылықпен жұмыс жасауын, ізденушілік қабілеттерін, белсенділіктерін 

және шығармашылық құзыреттіліктерін қалыптастыруға болады. Бүгінгі күні 

түрлі инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 

балалардың ойлау қабілеттерін дамытып, ізденушілігін жетілдіріп, 

қызығушылығын тудыруға әбден болады.  

Мектепке дейінгі ұйымдарға ақпараттық технологияларды енгізе отырып, 

сол арқылы балалардың білім деңгейін жаңа сатыға көтеру қазіргі күнгі алға 

қойылып отырған маңызды міндеттердің бірі. Толыққанды ақпараттық 

технологиялармен жабдықталмаса да, бастапқы негіздерін енгізу арқылы 

жаңашылдық алып келуге болады. Қазіргі қоғам аса сауатты, бәсекеге қабілетті, 

шығармашыл, ізденімпаз, қызығушылығы жоғары, зерек, заман ағымына сай 

ілесе алатын азаматтарды қалыптастыруды қажет етеді. Қазіргі балалар өте 

зерек, көп нәрсені білуге, үйренуге деген қызығушылықтары өте жоғары, 

саналы ойлай біледі. Сол себептен білім беру жүйесін ақпараттандыруды 

мектеп жасына дейінгі балалар ұйымынан бастау керек деп ойлаймын.  

Елімізде түрлі оқу ордалары, мектептер жақсы деңгейде жаңа 

технологиялармен жабдықталу үстінде. Білім беру жүйесін ақпараттандыру өз 

кезегінде балалардың білім алуға деген ынта-ықыласын, қызығушылықтарын 

ашып, өз қабілеттерін көрсете білуіне мүмкіндік жасайды. Мемлекет тарапынан 

да әрбір мектептің болсын, жоғары оқу орындарының болсын жаңа заманауи 

ақпараттық техникамен жабдықталуына ерекше қолдау көрсетілуде. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда ақпараттық технологияларды қалай 

қолдануға болады деген сұрақ тууы әбден мүмкін. Осы балабақша жағдайынан 

бастап ақпараттық технологияларды қолдану, балалардың шығармашылық 

құзыреттілігін, логикалық ойлау қабілетін, ақпаратты жылдам қабылдауын, 

бірлесе немесе жеке жылдам жұмыс жасауын, жаңашылдыққа икемделуін 

қалыптастыруға оң әсерін тигізері хақ.  

Мектепке дейінгі ұйымдарда ақпараттық технологияларды кеңінен 

қолдануға болады. Мәселен, түрлі электрондық оқулықтарды немесе 
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интерактивті тақталарды қолданысқа енгізуге толықтай болады. Елімізде кейбір 

мектепке дейінгі ұйымдарда топ бөлмелеріне интерактивті тақталар 

орнатылып, қолданысқа енгізілген болса, ендібір ұйымдарда әлі ондай жағдай 

жасалмаған.  

Электронды оқулықтардың көмегімен мектеп жасына дейінгі балалардың 

оқуға деген қызығушылықтарын оятып, ерекше ынта-ықыласпен жұмыс 

жасауларына мүмкіндік туғызуға болады. Ол әдетте балаларды оқуға, білім 

алуға шынайы қызықтырып, қабілеттерін аша білулеріне жағдай жасайды. 

Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымдарда әрбір топ бөлмелеріне 

интерактивті тақталарды орнатып, балаларға жұмыс жасату да оң нәтиже 

береді. Бұл әсіресе, ересек жастағы балалар үшін аса қажет. Оқу барысында 

түрлі бейнелерді, суреттерді интерактивті тақта экранынан көрсетіп, 

әңгімелерді, ертегілерді, түрлі видеоларды содан көрсету балаларды ерекше 

қызықтырады. Көзбен көріп, құлағымен есту арқылы балалар ақпараттарды 

өзіне жақсы қабылдай алады.  

Мектепалды даярлық тобының балалары үшін онлайн тесттерді кеңінен 

қолдануға болады деп ойлаймын. Барлық үйренген білімдерін тексеру 

мақсатында қолдануға болады.  

Осындай ақпараттық технологияларды еркін меңгере алу, жұмыс жасай 

білу балалардың тек қызығушылықтарын оятып қана қоймай, өз бетінше 

жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырып, құзыретті тұлға ретінде қалыптасып 

дамуына өте зор ықпалын тигізеді. 

  «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев айтқандай, жас ұрпаққа білім беруде ақпараттық 

технологияларды қолданысқа ендірудің маңыздылығы өте зор екенін 

аңғарамыз. IT технологияларының қолданысқа кеңінен енуі еліміздің алға 

қарай жылдам дамып келе жатқандығының көрінісі деуге болады. Ақпараттық 

технологиялардың жалпы білім беру үрдісінде, жастардың оқу-білімге деген 

қызығушылығын, ынта-ықыласын арттыруда маңызы өте ерекше. Сондай-ақ 

балалардың ерекше қызығушылықтарын тудырып, жылдам жұмыс жасай 

білуге, өз бетінше ізденулеріне, өз-өздерін жан-жақты дамытып, 

жетілдірулеріне мол мүмкіндіктер береді. Ақпараттық технологиялардың 

арқасында балалар ақпараттық кеңістіктен өз бетімен білім алып, өзін-өзі 

үздіксіз дамыта алады. Қазіргі уақытта түрлі бағытта онлайн олимпиадалар, 

түрлі білім байқаулары елімізде өте көп өткізіліп жатыр. Оның барлығы 

балалардың дүниетанымын кеңейтіп, оқуға, білімге деген қызығушылығын 

қалыптастырады. Ақпараттық технологияларды білім беру жүйесінде неғұрлым 

тиімді қолдана алсақ, білім беру ісі соғұрлым жақсы деңгейге көтерілері анық.  
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THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN MENTAL STATES AND COGNITIVE PROCESSES 

Izmaganbetov A.K.                                                                                                           

K. Zhubanov Aktobe Regional University 

For the first time within the framework of general psychology the problem of 

mutual relations of mental processes and states was formulated by N.D. Levitov in 

his monograph "About mental states of a man". The study of states, in the opinion of 

the author, contributes to a better understanding of the dynamics and results of mental 

processes, and opens up new possibilities for explaining psychological properties of a 

personality. The necessity of these studies is caused by the fact that in similar 

situations people show differences in the course of mental processes, at the same 

time, the same situation can cause a variety of reactions and forms of behavior in a 

person. The introduction of the category of mental states in this case allows us to 

solve the problem of "functional discontinuity" of mental processes and properties. At 

the present stage of the development of psychological science, the problem of the 

relationship between mental states and cognitive processes is explored within the 

framework of different theoretical concepts. From the viewpoint of the activistic 

approach, states and processes are referred to the same level, which is the leading one 

for organizing activity. In this case, cognitive processes perform an orientation 

function, providing an adequate reflection and understanding of the situation. States 

perform the functions of assessment and regulation of reflection in accordance with 

the needs of the subject. The dynamics of the relationship between mental processes 

and states is determined by the 'motive-goal vector of activity'. Perspectives on the 

activity approach and its modifications for studying the problem of mental states are 

outlined in the following works.  

Besides, the interaction of states and processes can be studied at the level of 

consciousness, as functional means of self-regulation of the subject's activity, in the 

context of studies of psychological stress, emotional intelligence, self-organization of 

emotions and cognitive appraisals, and the influence of "positive" states on the 

efficiency of mental activity. At the same time, little special research has been done 

on the relationship between states and cognitive processes. Only one dissertation on 

the subject has been conducted to date. Due to a lack of sufficient literature in the 

psychology of states, theoretical and empirical material from the psychology of 
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emotions will in some cases be drawn upon. At the same time, emotions will be 

considered as emotional states in the "narrow sense", as "reactions to the situation". 

According to N.D. Levitov, it is this understanding that allows us to attribute 

emotions to the sphere of states. Such definitions of emotions are similar to 

definitions of psychophysiological states, for instance, in the formulation of E.P. 

Ilyin: "A human state is an integral system reaction (on the level of an organism and 

often - personality) to external and internal influences, aimed at maintaining the 

integrity of the body and ensuring its vital functions in specific living conditions". 

Not surprisingly, the author views emotions as states, as their characteristics, 

composition and functions are largely similar to mental states. Moreover, the notions 

of emotions as states of the individual correspond to the essence of functional states, 

which also have a biological expediency of occurrence and an adaptive nature of 

reactions.  

At the same time, they are reactions not only of the organism, but also of the 

individual, since psychological sub-systems of regulation are also involved in the 

response. They thus differ from the elementary states of arousal and inhibition that 

develop at certain levels of regulation. According to V.A. Ganzen, all emotions 

should be understood as emotional states of varying duration and strength, and 

feelings should also be included in the set of mental states. E.I. Kirshbaum and A.I. 

Eremeeva believe that on the temporal plane emotions as a process and emotions as a 

state appear simultaneously. The study of emotions from the point of view of a state 

assumes the study of their mobilizing function and intensity characteristics. 

According to D.V. Lucin, despite the different understanding of the term "emotion", 

these differences can be neglected, as there are invariant ideas about the nature of 

emotions. They are regarded as a state of the organism, manifesting itself on the 

physiological, psychological and behavioural plane. This state expresses the 

willingness to respond to a given situation. At the same time, in domestic psychology 

readiness for action is usually associated with the notion of "attitude", which D. N. 

Uznadze interpreted as a holistic and unconscious state of a subject preceding the 

actual unfolding activity. In general, as G. Breslav notes, the boundaries between 

emotions, moods and states are so blurred that the issue of their "separation" makes 

only didactic sense. Therefore, many researchers use the "psychologically neutral" 

term "emotional phenomena". Thus, there are theoretical grounds for understanding 

emotions as short-term states of a certain modality, duration and intensity. Emotions 

tend to include substructures of experience, behaviour and physiological processes. 

To conclude the introductory section, we outline the key issues that the first chapter 

will focus on. The first question will deal with the problem of the relationship 

between mental states and cognitive processes as separate categories of mental 

phenomena. Based on an analysis of theoretical conceptions of this issue, a research 

method will be selected that will determine the logic and organization of subsequent 

empirical research. The second issue is related to searching for and singling out 

various aspects in the relations of states and cognitive processes for the purpose of 

subsequent empirical analysis Analysis of the relations of mental states and cognitive 

processes as independent categories of mental phenomena The issue of the relation 
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between the concepts process and state was analyzed from a philosophical position 

by A.L. Simanov.  

Ontologically, any state is subject to processes of change; in turn, any process 

manifests itself in current time through a state. Thus, the concepts of state and 

process are opposing and dialectically related to each other. In psychology, the 

problem of the relationship between processes and states includes the issue of their 

specificity. The criterion for dividing the two categories most often is the temporal 

plane; states are seen as more stable entities, while processes retain a certain range of 

changes in a given time interval. These views are conditioned by the traditional 

classification of mental phenomena according to their degree of dynamism: mental 

processes, states and properties. As L.V. Kulikov notes, mental phenomena are 

considered here in the order of decreasing dynamism, speed of running and 

situational conditionality, while stability and internal conditionality of phenomena 

increase from processes to states. Mental states, occupying an intermediate position 

on the sign of dynamism, perform a mediating function in the holistic psyche. The 

Dictionary of General Psychology describes the notion of "mental process" as a 

conditional designation of a dynamic characteristic of the psyche, and the notion of 

"mental state" as a conditional designation of a relatively static moment in the human 

psyche. V.N. Druzhinin notes in this regard that the concept of "state" in the natural 

sciences is an instantaneous characteristic of an object, the most general and 

indefinable concept. A set of changes of states in time is denoted as a "process". In 

psychology, "state" is a certain internal characteristic of the human psyche, a 

relatively unchanging component of the mental process, with the state going together 

with the process that generated it. The author points out the paradoxical nature of this 

situation. It should be noted that the understanding of mental states as a holistic 

characteristic is the most common in the psychological literature and is associated 

with the approach of N.D. Levitov. According to the researcher, mental state is "a 

holistic characteristic of mental activity over a certain period of time, showing the 

uniqueness of the course of mental processes depending on the reflected objects and 

phenomena of reality, the previous state and the mental properties of the individual. 

An essential aspect of this definition is that the mental state is seen as a temporary 

characteristic of mental functioning, which depends on the peculiarities of the course 

of mental processes. Substantially similar definitions can be found in other authors. 

Hence, there seems to be a discrepancy in the understanding of the relation of states 

and processes in the natural sciences and psychology.    

Another researcher, E.P. Ilyin, points out that in studying the relationship 

between processes and states, it should be taken into account that the state itself is a 

process as a sequence of cognitive, affective and behavioural reactions that are 

actualised under the influence of a given situation. In general, the conventionality of 

dividing mental phenomena into processes, states and properties should be taken into 

account, because it leads to a paradoxical situation where "a state is a process that has 

stopped (but has not disappeared!) for some time and a property is a frozen state. The 

author notes that the category 'process' itself is meaningless and hangs in the air. 

Instead, the more precise categories of 'mental functions' and 'mental cognitive 
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actions' should be used. In particular, he notes: "...if states are a set of mental 

processes, can processes affect themselves? Obviously, states influence mental 

processes only if these processes are understood to be cognitive actions. 

Consequently, we must talk about the dependence of the effectiveness of the 

manifestation of mental functions on states". Thus, in the author's opinion, the main 

aim of experimental research should be to study the influence of mental states on the 

efficiency of manifestation of cognitive functions. Comments on the conventionality 

of separating states and processes can also be found in foreign literature. For 

example, R. Lazarus notes that a state as a transient reaction is identical with a 

process because both phenomena appeal to what is happening in a given situation and 

how it is changing. According to the commonly accepted definition, process means 

change, but state, by changing over time, also becomes a process.  
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Students are a major intellectual potential of the society. The social structure of 

students largely determines the social structure of our society. 

In psychology, seniors aged 17-18, 25-26 years are described as age-related, 

having entered adulthood. For the student, these stages refer to the stages of selecting 

a highly qualified specialist with his formation as a person. [1] 

The famous Soviet psychologist B. G. Ananyev points out that the student 

period, from the point of view of the individual, is a period of active development of 

moral and aesthetic feelings, a period of stabilization, maturity of the tasks of the civil, 

political, social and professional profession as an adult. 

In modern science and practice, the concept of adaptation deals with the 

development of a method for improving the effectiveness of student training. The 

adaptation of students is one of the fundamental issues of education. Hence the 
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training of competitive specialists, personal development, specialization, and 

socialization of students. Due to the successful adaptation of students at the university, 

the specialization of the student is well formed and its development is carried out in 

the social environment. 

The problem of adaptation has not lost its relevance to this day, although it has 

its roots in the ancient history of psychological and pedagogical sciences. The 

specificity of any social situation is manifested in the migration of the population. 

That is, the adaptation of a person who has settled in a new environment is always an 

urgent problem. 

There are differences between urban and rural societies. Therefore, when a 

student who has arrived from a village to a city comes to a new environment, he gets 

acquainted with his own rules, values, requirements of a foreign city and enters into 

relations with a new society, which affects their perception, adaptation to the world. 

Also in the first year, students who came to study from the village to the city, there are 

psychological changes. During the period of adaptation, the new society influences 

their behavior, behavior. Therefore, in such a situation, when a student comes to the 

first year, in a new environment, there may be a low indicator of perception of new 

information and involvement in relations with society. [2] 

According to B. G. Ananyev, Sensory-perceptual (sensation, perception) begins 

to manifest itself in the form of the formation of an integral structure of intelligence in 

such components as mnemic (memory, thinking), atentional (intelligence). 

Researchers of the B. G. Ananyev school have shown that the structure of intelligence 

is constantly changing. At the age of 22 to 25 years, two factors remain in the 

structure of human intelligence (according to factor and correlation analysis), to which 

the connections connecting all mental processes and indicators are attracted. 

The first leaven is mnemic, i.e. a single structure of consciousness and thinking, 

the second leaven is atentional, i.e. leaven. At the age of 30 to 35 years, a third clot is 

formed in the structure of intelligence: mnemic, logical and atentional. An important 

condition of his intellectual activity is the direction and concentration of 

consciousness, which determines the human intellect. At the age of 34-35, two more 

clumps appear in the structure of intelligence, so to speak, its "attraction" occurs, and 

all correlations are grouped around the logical and atentional cores. 

According to B. G. Ananyev, the structure of the intelligentsia changes 

dynamically in the process of age development and within the student age itself. For 

example, if at the age of 18-21 a correlation group consisting of various functions 

(memory, thought, perception, intelligence) acts as links of communication, then at 

the age of 22-25 a complex branched complex with mnemic and atentional nuclei 

arises. 

At the student age, the intelligence factor plays a special role, but at this stage it 

occupies only the fourth place in terms of the number and power of correlation links, 

but its concentration level increases. The stability of intelligence increases only from 

the age of 22, which emphasizes the importance of purposeful work for the 

organization of students ' intelligence in the educational process.The development of 

thinking is closely related to the development of memory: at the age of 19, mnemic 
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functions develop faster than logical functions, at the age of 20, the reverse picture 

can be observed, and at the age of 22, the indicators of both functions decrease. At 

the age of 18-19, there is a comparative stabilization of thinking functions 

The development of intelligence as a complex structure in ontogenesis, starting 

from the very initial stage – the establishment of the sensomotor level of intellectual 

development of a child (0-2 years), was fully revealed by J. Piaget. He solved 

intelligence, which is the structure of thought activity, on the example of the 

development of a child's (logical) logical thinking. "The main task of his research is 

to establish the gradual emergence of stable, unified, logical structures of intelligence 

for the study of mental mechanisms of logical (Logical) Operations" [3]. 

In the theory of J. Piaget relies on the following: 

- intellectual development strives for balance, the latter of which is the balancing 

structure of particles and the whole; 

- each level of intellectual development is formalized into a scheme of actions as 

an accumulated experience; 

- new mental and labor structures are formed on the basis of actions; 

S. L. Rubinstein notes that the structuring of intelligence, the formation of its 

unified structure, and the change in the ratio of its components occur many times 

more often, which continues even in adulthood. The more clearly the known 

connections between each of these structural intelectual tasks become apparent, the 

more they are combined into a single whole. Thus, under the influence of adults 

(even with their participation), under the influence of the child's own and subject-

communicative activity of learning, a change in his cognitive sphere, the gradual 

development of his thought and labor activity after the school period of intelligence is 

especially noticeable in student age, which completely excludes the provision on 

"mental hardening" in youth and adulthood, it is of practical interest for pedagogical 

psychology that the logical component-a component of verbal, conceptual thinking – 

remains one of the constantly leading components in the structure of intelligence. It is 

obvious that reading, education, and especially systematic reading and self-study are 

very powerful, constantly active factors that support a high level of mental activity of 

a person, his intellectual performance. In the process of developing the child's 

cognitive sphere, the content of his consciousness matures and changes qualitatively. 

Psychosemantic studies conducted in recent years (E. Y. Artemyev, V. F. Petrenko, 

A. G. Shmelev, etc.) allow us to present this content in the form of a form of some 

level structure of discrete (autonomous) units, in the category of which values, 

categories are presented. Here it is worth recalling Again L. S. Vygotsky's rule that 

lexical meaning is the unity of communication and generalization. In particular, the 

same generalized meanings and categories form a subjective image and image of the 

world in the consciousness of each person. This is a personal video, and it is also the 

same for people who develop in similar situations can be. 

"In the system of concepts of each individual, there are compilers that are 

specific only to him, depending on his personal experience.For example, the image of 

a" good parent"," ideal husband and wife "is a direct example, the family of parents, 

the acquisition of experience from books read, Mass Communication, the formation 
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of moral criteria that an individual adheres to in his assessment of himself or others, 

the formation of" ideal criteria"ultimately leads to the organization of his life, the 

development of his personality." [3]. Hence, it should be recognized that the first 

important thing is the correct Organization of the conditions of a child's life, his 

activity (play, study), communication and cooperation with him, that is, the correct 

Organization of the educational environment that can meet the goals of the child's 

Development (V. V. Rubtsov, V. I. Panov, V. A. Yasvin). In other words, from the 

point of view of the development of the child's consciousness, the development of his 

personality, only adults need to organize the process of transition from external, 

social to internal, mental. This process is called interiorization, the "transition" of the 

external to the internal (L. S. Vygotsky, zh. Piaget, P. Ya. Galperin, etc.) [4] 

In conclusion, a student's knowledge and interest in education and a high level 

of academic performance have a great impact on their interaction with students, 

teachers, and the administration of the University in a new public environment. 

Therefore, the working conditions of the teaching staff with students have a great 

impact on their adaptation. 
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Қазіргі таңда келер ұрпаққа адамгершілік тәрбиенің ізін салу үшін және 

оқытып білімді  ету үшін гуманистік бағыт қолданылады.  

Мүмкiндiгi шектеулi бaлaлaрды оқыту мен тәрбиелеудiң көптеген әдiс – 

тәсiлдерi бaр. Оның бiрi бaлa психикaсының дaму шaмaсынa орaй тәрбие 

тaлaптaры қaрaстырылa отырa, кемiстiгiн толтырудaғы өз бойындaғы 

мүмкiншiлiктерiн қaлыптaстыру болып тaбылaды. Соғaн орaй  

сурдопедaгогикaның ең бaсты мәселесi есту қaбiлетiндегi кемшiлiктердi одaн 

әрi болдырмaй, бaлaның сaқтaлғaн есту қaбiлетiн сaқтaй отырып aлдын aлу 

шaрaлaрын жүргiзiп, тaнымдық қaбiлетiн дaмыту [1]. Бaлaның тaнымдық 
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қaбiлетiн дaмытудa дидaктикaлық ойынды қолдaну өз-өздерiне қызмет етуге 

тәрбиелеу бүгiнгi күннiң бaсты тaлaбы және тиiмдi болып есептеледi. 

Нaшaр еститiн бaлaлaрды және олардың ойлaу, сөйлеу, зейiн 

ерекшелiктерi, яғни тaнымдық қaбiлеттерi турaлы И.М. Соловьев, 

A.В.Зaпорожец, Ж.И.Шиф, Р.М. Боскис, В.И. Лубовский және т.б. еңбектерiнде 

көрсеткен. Жоғaрыдa aтaлғaн ғaлымдaрдың ортaқ пiкiрi бойыншa нaшaр еститiн 

бaлaлaрдың ойлaу үрдiсiнiң дaму деңгейiн aнықтaйтын және сөйлеуi мен 

ойлaуының дaмуын сәйкестендiретiн нaқты әдiстеме жоқ. Сондықтaн дa оқу 

процесiнде қолдaнғaн әдiс-тәсiлдi тaнымдық қaбiлетiн дaмытaтындaй, сaбaқ 

қызықты өтетiндей, бaлaлaрдың қызығушылығын тудырaтындaй тaңдaу қaжет. 

Мектеп жасына дейінгі нaшaр еститiн бaлaлaрдың тaнымдық қaбiлетiн 

дaмытудa қaлыптaсқaн ережелер жоқ. Оны дaмытудa мұғaлiмнiң шеберлiгi 

болуы қaжет. Нaшaр еститiн бaлaлaрдың, яғни кемшiлiгi бaр бaлaғa екiншi 

кемшiлiк туғызбaс үшiн түрлi әдiс-тәсiлдердi қолдaнғaн жөн. Сондaй жaғдaйдa 

тиiмдi әдiс – дидaктикaлық ойындaрды пaйдaлaну болып табылады.  

Ұйымдaстырылғaн оқу қызметiнiң технологиялық кaртaсы 

Бiлiм беру сaлaсы: Коммуникaция бөлiмi:Тiл дaмыту 

Тaқырыбы: Қыс қызығы 

Мaқсaты: - Қыс мезгiлiмен тaныстыру.Өзіндік ерекшеліктерге назар 

аударуға, өзінің ойын еркін айтуға үйретеді. Қыс мезгiлi турaлы толық түсiнiк 

Әрекерт 

кезеңдерi 

Логопедтiң жасайтын әрекетi Бaлaлaр 

орындайтын әрекеттер 

Қызығушы

лық тудырушы 

 

I.Сaлемдесу 

Үлкенге де «Сiз» 

Кiшiге де «Сiз» 

Бaр aдaмғa құрметпен,  

Бaс иемiз бiз.  

II.Шaттық шеңберi 

Ортaғa шығып шеңбер бойымен 

тұрып, қолдaрымыздaғы 

жүрекшелердi бүгiнгi күннiң сәттi 

өтуi үшiн жaқсы лебiздерiмiздi 

бiлдiремiз. 

 

-Психологиялық дaйындық 

- Бaлaлaр, бiздiң көңiл-күйiмiз 

қaндaй? Неге? 

 

 

 

-Aртикуляциялық жaттығулaр 

Бaлaлaр 

aмaндaсaды. 

 

 

 

 

 

-Бaлaлaр бүгiнгi 

күннiң көңiлдi өтуiне 

aрнaғaн тiлектерiн 

aйтaды.  

 

 

-Бaлaлaр үстел 

үстiнде тұрғaн көңiл-

күйдi бiлдiретiн 

смaйликтердi 

көрсетедi. Жaқсы, 

тaмaшa, көңiлсiз. 
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«Ине» 

«Сaғaт тiлi» 

«Тәттi тосaп» 

«Доп» 

 -Тыныстaу жaттығуы 

- Қaрaңдaршы, менiң aлaқaнымa 

әдемi, әрi үлкен қaрдың ұшқыны 

қонып тұр. Сендердiң 

aлaқaндaрыңдa дa бaр екен. Қaне, 

олaрды үрлейiкшi. Ерiндi aлдығa 

созып, дөңгелектеп жaй, мiне былaй 

ұзaқ үрлеңдер! (Көрсетедi). 

Тaғы дa ұшып келiптi. Олaрды 

үрлейiк. (2-3 рет қaйтaлaу). 

Менiң қолым тоңды. Aл 

сендердiң қолдaрың тоңды мa? 

Логопед қолын қaйықшa жaсaп, 

aузынa aпaрып дем шығaрaды. 

Бaлaлaрғa қолдaрын жылытуды 

ұсынaды. 

Себебi күн суық. 

-Логопедтiң 

aйтуымен жaттығуды 

орындaйды.  

 

 

Бaрлық бaлaлaр 

бiрге денелерiн тiк 

ұстaп, демдерiн iшке 

тaртып, сыздықтaтып 

қaр ұшқынын үрлеу 

aрқылы демдерiн 

шығaрaды. 

Ұйымдaсты

ру - iздену 

-Жaңa сaбaқпен тaныстыру 

Бaлaлaр, мен сендерге өлең 

жолдaрын оқып бергiм келiп тұр. 

Шaнaмен зырғып желетiн, 

Коньки, шaңғы тебетiн, 

Aққaлa жaсaп ойнaйтын, 

Қaй мезгiл деп ойлaйсыңдaр 

бaлaлaр? 

Жaрaйсыңдaр бaлaлaр, қыс 

мезгiлiнiң белгiлерiн бiлемiз бе 

Д/о: «Ойлaн, тaп» 

1. Қыстa ғaнa болaды 

Ұстaсaң қолың тоңaды. 

Ол не екен? 

2. Зулaп түсiп 

төменге 

Шықпaс менсiз төбеге 

Дұрыс aйтaсыңдaр, бaлaлaр қыс 

қaтaң, қaбaғын түйiп тұрaтын мезгiл.  

Бұл мезгiл суық, ызғaрлы, үскiрiк 

aяз, дүлей борaн болaтынымен 

ерекшеленедi. Қыстa құстaр жылы 

жaққa кетiп, бaрлық aдaмдaр жылы 

киiмдерiн киедi. Қыс қызығы қaр 

 

 

 

Қыс мезгiлi 

 

 

 

Қaр жaуaды, aяз 

болып, борaн соғaды. 

 

 

Қaр. 

 

Шaнa. 
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жaуaды, бaлaлaр aққaлa жaсaп,  

шaнaмен зырғaнaп, коньки, шaңғы 

тебедi. Қaне , бaлaлaр, қыс aйлaрын 

бәрiмiз бiрге қaйтaлaйық: 

- Желтоқсaн, қaңтaр, 

aқпaн 

 

Д/о: «Қaр лaқтыру» 

Бұл ойындa бaлaлaрғa қaғaзғa 

қыс мезгiлiне бaйлaнысты бiр сурет 

сaлуын тaлaп етедi. Қaғaзды қaр 

секiлдi домaлaқтaп, бiр-бiрiне қaр 

белдесiп ойнaғaндaй лaқтырaулaрын 

сұрaйды. Бaлaлaр aлдaрынa келген 

қaғaзды aшып, суретке бaйлaнысты 

сұрaқ ойлaстырaды. 

Сергiту сәтi.  

Қaр жaуaды, aяз болып, борaн 

соғaды. (Бaрiмiз қолдaрымызды 

жоғaры көтерiп, гуiлдеймiз) 

Қaтты aяз болып, тоңғaндa не 

iстеймiз? (Қолдaрымызды қусырып, 

aяқтaрымызды топырлaтaмыз) 

Aл, Күн шыққaндa не iстеймiз? 

(Aлaқaй, деп қолдaрымызды 

көтеремiз) 

 

 

Бaлaлaр бiрге 

хормен қaйтaлaйды. 

 

Бaлaлaр ойнaйды. 

Ойын aрқылы 

берiлген тaпсырмaғa 

жaуaп бередi. 

 

 

 

 

 

 

Бaлaлaр iс-

қимылдaрды 

қaйтaлaйды. 

 

Рефлексивт

i түзету 

Д/о:  «Ғaжaйып ертегi» 

Бaлaлaрғa «Төрт мезгiл» 

ертегiсi оқылaды. Ертегi 

түсiндiрiлiп, бaлaлaрғa ертегi желiсi 

бойыншa сурет сaлуғa берiлiдi. 

Сонымен, бaлaлaр бiз қaндaй 

тaқырып өттiк? Бүгiнгi 

ұымдaстырылғaн оқу iс – әрекетiнде 

қaндaй жұмыстaр жaсaдық? Не 

бiлдiк? 

 

 

Сaбaққa қaтысқaн бaлaлaрды 

смaйликтер aрқылы бaғaлaу. 

 

-Бaлaлaр берiлген 

ертегi желiсiне сурет 

сaлaды.. 

 

 

- Қыс қызығы 

-Бaлaлaр бүгiнгi 

ұйымдaстырылғaн оқу 

iс-әрекетiнде қaндaй 

жұмыстaр 

жaсaғaндығы, не 

бiлгендерi турaлы 

aйтaды 

Балаларды тиімді оқытуда дидактикалық ойындарды қолданудың екі түрі 

бар: танымдық оқулықтар және қызықты ойындар жинағындағы оқу құралдар. 

Оқытушы ойын арқылы балалардың білімін кеңейтеде, жан-жақты үйретеді. 
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Дидактикалық ойындарды сабақ барысында сөз жұмбақтар, сөйлемдер құрауға, 

кері байланыс жасап сұрақтар қою дағдыларын қалыптасуына ықпалын 

тигізеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой қабілетін дамытуда басты 

әдістердің түрі. Ойын  тапсырмаларын орындау барысында дұрыс орындаған 

сайын балаларда өзіне деген  сенімділік артады. Сонымен бірге қимыл қозғалыс 

ойындар арқылы дене бітіміндегі тұлғасының қалыптасуы артады, тапқырлық, 

шыдамдылық, өз-өзіне деген сенімділік, өжеттілік, мақсаттылық, белсенді болу 

сынды қасиеттердің басты элементтері жетіле түседі. 

Бaлa дaмуындa ерекше орын aлaтын жaғдaяттың бiрi өмiрге қaдaм 

бaсaрдaғы aлғaшқы қимыл-әрекетi – ойын, сондықтaн дa оның мәнi ерекше. 

Қaзaқ хaлқының ұлы ойшылы Aбaй Құнaнбaев: «Ойын ойнaп, ән сaлмaй, өсер 

бaлa болa мa?» деп aйтқaндaй бaлaның өмiрiнде ойын ерекше орын aлaды. Жaс 

бaлaның өмiрдi тaнуы, еңбекке қaтынaсы, психологиялық ерекшелiктерi осы 

ойын үстiнде қaлыптaсaды. Көптеген бaлaлaр жaзушылaры бaлa ойынының 

психологиялық мәнiн және ойынғa тән ерекшелiктердi көркем бейнелер aрқылы 

суреттегенi де мәлiм. Бұл мәселе зерттелiп қaнa қоятын емес, әлi де зерттеудi 

қaжет ететiн, зерттеле беретiн үздiксiз процесс. Ойынды тек бaлa жылaмaсын, 

тыныш болсын деп емес, тaнымдық қaбiлеттерi дaмитындaй, aқыл-ойы жетiлiп, 

сaнaлы болa бiлетiндей тaңдaу керек. Сондaй ойындaрды бaлa күнделiктi 

жүйелi түрде қолдaнaнa aлaтындaй жaғдaй туғызуымыз керек. 

Қорыта келе, дидактикалық ойын арқылы нашар еститін балалардың 

танымдық қабілетін дамыту үшін төмендегідей әдістемелік ұсыныстар жасауға 

мүмкіндік береді:  

1)  Нашар еститін балалардың танымдық қабілетін дамыту үшін 

дидактикалық ойын  әдістері педагог тарапынан дұрыс таңдалуы керек; 

2)  Дидактикалық ойын  әдістерін жүйелі, түсінікті және 

түрлендіріп ұйымдастыру керек; 

3)  Нашар еститін балалардың танымдық қабілетін дамыту 

мақсатында қолданылатын дидактикалық ойын әдістерінің талаптары 

орындалуы керек; 

Нашар еститін мектеп жасына дейінгі балалармен сабақтарды 

ұйымдастыруда дидактикалық ойындарды қолдану адамгершілік тәрбиесініңде 

міндеттерін шешуге және балаларды көпшілікке тәрбиелеуге  жәрдемдеседі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Жунисовa Ж.К, Медетбековa A.С «Дaму мүмкiндiгi шектеулi 

бaлaлaрдың тaнымдық iс-әрекетiн дaмыту жолдaры» Т., 2005. – 246 б  

 

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доценті  Есенғұлова М.Н. 
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ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ЗАМАНАУИ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ 

РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 

 

Кенжебаева А.Е., Утегенова Г.У. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  
 

Қазіргі заманғы балалар кез-келген ақпаратқа қол жеткізе алады. Бірақ 

электрондық көздер бізге дайын шешімдерді ұсынбайды, сұрақтар қоймайды. 

Олар бізді тек қана ақпараттық жағынан жабдықтайды.  Дәл осы себептен 

мұғалімнің берген білімдерінің нәтижесінде оқушылар мәліметтерді қалай 

қабылдайтыны, атлас карталарын оқып түсініп және онымен жұмысты жасай 

алатыны байланысты.  

Әдетте, география пәнін оқығанда картамен танысудан басталады. 

Сабақтағы география пәнінің мұғалімінің ең негізгі мақсаттары:  

1. картамен танысу жұмыстарын қалай қызықты ету және оқушыларға 

жаңа нәрсені үйренуге деген ұмтылыс пен қажеттілікті ояту; 

2. өмір бойы карталарды пайдалану негізінде практикада қолдана 

алуға үйрету. 

Білім алушыларда картографиялық сауаттылықты қалыптастыру және 

дамыту тәсілдерін қарастыруға кіріспес бұрын, «картографиялық 

сауаттылық» ұғымының мәнін түсіну қажет. «Сауаттылық» сөзінің мәніне 

баланың тақырыптарды оқуы, түсіне білуі және жазуды жатқызсақ, ал 

«картографиялық сауаттылық» ұғымына картаны оқып - түсініп және талдай 

алуы. Ал картография - бұл географиялық карталарды жасау және пайдалану 

әдістерін зерттейтін ғылым. Картографияның міндеті - халықты шаруашылық 

пен қажеттілігін өтейтін заман талабына сай, сапасы жоғары географиялық 

карталар мен атластар, глобустар және басқа да картографиялық өнімдермен 

қамтамасыз ету. Қазір картография ғылымы үшін жаңа заманауи технологиялар 

мен бағдарламалардың пайда болуымен ғарыштан спутниктердің түсірілген, 

әуе суреттерді, сондай - ақ сандық карталар жасауға мүмкіндік ашқан әртүрлі 

компьютерлік бағдарламаларды қолдануда.  

Картографиялық сауаттылық - бұл картографиялық ресурстарды 

қолдана білу және шет елдерде халықаралық қарым - қатынас тілі ретінде 

дұрыс пайдалана алуы. Картада барлық географиялық білімнің 99%-ы 

қамтылған, сондықтан география курсын аяқтаған кезде ең бастысы 

оқушылардың картаны оқу қабілеті болып табылады. Оқушылардың 

географиялық карталармен жұмыс жасаған кезде келесі негізгі білімдерді 

игеруіне: 

 картографиялық ақпарат көздеріне бағдарлану, қажетті ақпараттарды 

табу және алу. Сандық және сапалық көрсеткіштерді анықтау және салыстыру, 

географиялық нысандардың кеңістіктегі орнын таба білу. 

 Оқуда және практикада географиялық ақпарат көздерін пайдалана білу; 

 Карта бойынша географиялық нысандардың орналасуын сипаттай алу; 
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 Шартты белгілерді қолданып план сызу, қарапайым топографиялық 

карталады жасай алуы. 

Оқу процесінің мақсаттарына байланысты 5 сыныпта жаратылыстану 

пәнін оқып бастаған кезде оқушылар алғаш рет картамен танысуды бастайды. 

5-6 кластарда оқушы картамен жұмыс істеуді, оны оқуды үйренеді, шартты 

белгілермен танысады. 7 сыныптан бастап карта география сабағында негізгі 

жұмыс құралына айналады, ал оқулық ақпарат көзі ретінде қызмет етеді. 

ХХІ ғасыр - ақпараттандыру ғасыры. Компьютер және ақпараттық 

технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша 

ойлау қабілетін қалыптастырады. География сабағында цифрлық білім беру 

ресурстарын қолдану мүмкіндіктері мектеп оқушыларының оқулықтарында 

жүзеге асырылып сабақ барысында ресурс түрінде пайдаланылуда. «Цифрлық 

Қазақстан» атты мемлекеттік бағдарламасы қабылданғасын, география 

пәнінен оқу бағдарламасында 7-9 сыныптарда «Картография және 

географиялық деректер базасы» бөлімі, ал 10-11 сыныптарда «Картография 

және геоинформатика» бөлімдері енгізілді.[1] 

«Географиялық деректер базасы» - әр түрлі типтегі географиялық 

деректер жиынтығы, мемлекеттер мен қалалары туралы ақпаратты, әртүрлі 

статистикалық деректер, көрсетілетін қызметтер, халық және миграциялық 

ағын, елдер мен өңірлер арасындағы сауда т.б. ақпаратар сақталады. 

Осы бөлімдерді оқушыларға түсіндірген кезде картографиялық 

ресуртарды, электрондық және цифрлы карталарды  сабақта, күнделікті 

өмірімізде қолданамыз. 

Цифры карталар - қашықтықтан зондттау әдістері арқылы алынған 

ақпараттарды өңдеу барысында картографиялық мәліметтердің цифрлануы 

нәтижесінде жасалған жергілікті жердің цифрлі үлгісі. Біз білетін цифрлық 

карталар әуе - ғарыштық, спутниктер арқылы жүзеге асырылады. Осындай 

цифрлық карталардың нақты және дәл болып шығуы үшін әуе - ғарыштық 

түсірілімдердің маңызы зор. Қазіргі таңда елімізде болып жатқан пандемия 

кезінде адамдардың қозғалысы, т.б. ақпараттарды алуға болады. 

Электрондық карта - түрлі деңгейдегі бағдарламалар мен техникалық 

құралдар көмегімен қолданыстағы шартты белгілер жүйесін тиімді пайдалану, 

жинақталған ақпараттарды жетілдіру арқылы жасалатын сандық карта 

электрондық карталарда жергілікті жердің картасы, аудио - видео ақпараттарды 

қолдануға болады. Бүгінгі таңда электрондық карталар өте жақсы дамыған. 

Заманауи компьютерлер мен smart технологиялардың пайда болуымен 

электрондық карталардың дамуына үлкен септігін тигізді. Өйткені қазіргі 

уақытта заманауи карталардың көпшілігі компьютерлік бағдарламалармен 

жасалады. Күнделікті өмірде оқушылар қолдана алатын электрондық 

картографиялық ресурстарға Google Maps, Google Earth, City bus, Indriver, 2gis, 

Яндекс карта және т.б. жатады.[2] 

Google Maps - қызметі ақысыз негіздегі бірнеше қосымшалардан тұрады. 

Бұл қосымшалар арқылы картографиялық, анықтамалық мәліметтерді алуға 

және де маршруттар жасауға болады. Google Maps қызметін пайдаланып, 
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оқушылар өздері тұратын елді мекендерді ғарыштық түсірілім арқылы 

карталарды қарай алады.[2] 

Google Earth - «виртуалды глобус» немесе географиялық ақпараттық 

жүйе. Ғаламтор пайдаланушылары бұл бағдарлама арқасында өздерін ғарышкер 

ретінде сезіне алады. Google Earth жоғары сапалы спутниктік фотосуреттердің 

негізіндегі жердің үшөлшемді моделін ұсынады. Ол үшін бағдарлама қалыпты 

жұмыс істеу керек. Барынша қуатты жоғарғы жылдамдықтағы ғаламтор мен 

компьютер керек. Планетаны жақындату арқылы ландшафтын ғана емес, көше, 

ғимаратарды көруге болады.[2] 

Білім саласындағы цифрландырудың ең басты міндеті білім беру сапасын 

арттыруда өз сабақтарымызда ресурстарды пайдалану арқылы, оқушыларға 

тапсырмаларды беру жүйесінде жүзеге асыруға болады. Қазақстан цифрлы 

болашаққа қадам басуы үшін қызмет жасау біздің басты міндетіміз.  

Қашықтан онлайн оқытуға көшкенде еліміздің білім беру саласындағы 

барлық техникалық дайындық ілгері ұмтылды. Оқушыларға мемлекеттен 

электрондық цифрлық техникалар берілді.  

Еліміздің білім беру саласындағы оқу бағдарламасында соңғы он 

жылдықта енгізілген жаңартылған білім беру мазмұнына сай, жаңа 

технологиялар көмегімен сабақты өткізу дағдыларын дамытуға үлкен 

мүмкіндік берді. 
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THE IMPORTANCE OF VOCABULARY IN TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE AND WAYS TO MASTER IT 
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Сабыр Рахимов атындағы Шымкент «Жас ұлан» республикалық мектебі 

 

At present, the democratic, economic, political and social changes in the country 

require a new approach to the teaching of foreign languages in higher education.Due 

to the fact that our republic is a sovereign state, a new stage of foreign language 

teaching has emerged. That is why the curriculum, teaching and methodological aids 

need to be completely redesigned.Today, the teaching of disciplines takes into 

account the individual characteristics, needs, interests of students. Great attention is 

also paid to the preparation of students for future professions by improving their 

knowledge of country studies, linguistics, economics, psychology, culture and 

information. 
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Vocabulary is one of the most important aspects of a foreign language that 

students need to master in the learning process. After all, it is almost impossible to 

learn a foreign language without mastering the vocabulary, even if it is small [1]. 
The reason why vocabulary takes the first place among other fields of 

knowledge is that due to the lack of mastery of some grammatical material, although 

there are grammatical errors, there can be communication between people who can 

understand each other.Vocabulary is important in teaching a foreign language, so you 

need to pay more attention to vocabulary. Of course, this does not mean that learning 

vocabulary is a goal in itself. No matter how important it is, mastering vocabulary is 

not the goal of teaching, but only a very important tool to achieve that goal. Thus, 

vocabulary should be mastered not for vocabulary, but to be able to use it in words, 

that is, reading or listening to other people's words, it is necessary to master the 

vocabulary necessary to express one's thoughts orally or in writing. 

Without it, it is impossible to master speech skills in a foreign language. In order 

to master the vocabulary of foreign language teaching, students need to understand 

the speech of foreigners, read texts from newspapers, magazines, books, it is 

impossible to master the skills. In order to learn vocabulary in foreign language 

teaching, students need to understand the speech of foreigners, read texts in 

newspapers, magazines, books and understand their content with the help of a 

dictionary [2]. According to K.A Ganshina, one of the leading methodologists in the 

field of methodology, the leading place in teaching a foreign language is given to 

reading the text. Vocabulary was used only as a tool to understand the content of the 

text. Vocabulary was explained in sentences, further refinement was carried out with 

the necessary tools. Learning a new word required students to have the following 

specific skills: 

- be able to read unfamiliar words according to the rules; 

- be able to read, understand and translate texts based on the passed grammatical 

and lexical materials without the help of a dictionary;  

- be able to answer a teacher's question in a foreign language; 

- be able to understand the short stories of the teacher, based on the materials 

covered. Language teaching also requires a university-specific curriculum. When 

learning a foreign language, students should know the following skills [3]:  
- phonetics: the rules of reading sounds and the correct pronunciation of letters 

of the alphabet in vocabulary, letter combinations;  

- spelling: the ability to write letters and letter combinations that correspond to 

certain sounds, to know the spelling of the most common features of the basic 

language;  

- vocabulary: word formation patterns, the meaning of polysemous words in the 

context, mastering the terms and lexical structures related to the studied specialty;  

- grammar: mastering the most common grammatical phenomena in the field of 

basic finance and economics.  

Students should be able to:  

-reading: read texts with and without a dictionary, find the necessary 

information for the text; understand and remember the meaning of the text read;  
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-writing: filling in the form, writing a short summary, composing, writing a 

business, official and personal letter;  

-translation: translation of a text in a foreign language into Kazakh or Russian 

using a dictionary in accordance with the rules of translation;  

-listening comprehension: comprehension of sentences spoken in a foreign 

language. 

-speaking: in accordance with the rules of speech, express their thoughts and 

opinions in accordance with the established language norms in a foreign language, 

ask questions, answer, talk in a foreign language on the topic studied.  

Tell the content of the text read and listened to. Vocabulary plays an important 

role in our article. The following concepts and knowledge related to vocabulary are 

important for a teacher of a foreign language. Disciplines taught in non-linguistic 

universities have their own contribution to the general education of students.  

Foreign languages also contribute to the general education of students. Learning 

a foreign language helps to develop students' logical thinking. In particular, planning 

a text, a topic, looking at a plan, a picture, and telling a story develop students' logical 

and systematic thinking.  

During the study of a foreign language, students learn about its system and 

features. For example, the category of certainty and uncertainty complements the 

knowledge of the features of the tense system in English, German and French. This 

information increases the level of general knowledge. Vocabulary has a special place 

in the future profession 

In the past, when teaching vocabulary, grammar, and phonetics individually, 

students were not able to put their knowledge into practice in a simple 

communicative situation. Rogova and I. believe that only when students are able to 

consciously use the acquired knowledge in a certain situation, in accordance with the 

rules, can they actually practice communication. Vereshchagin, Since our goal is to 

teach vocabulary, we focus on works related to the teaching of vocabulary, not 

sonnetics and grammar. Riesel and E. Pendels. In their research, they divide the 

vocabulary needed to speak into words that are stylistically neutral and functionally 

stylistic [4].  
1. Stylistically neutral vocabulary is the basis for all types of speech. It includes 

words that are commonly used to describe things or phenomena that are needed in 

everyday life.  

2. The second group includes words that give a special tone to the thought, 

express the mood, the meaning, the urgency of something. These are modal words, 

adjectives, regular expressions. At the initial stage of teaching, mainly stylistically 

neutral words are taken, but words with a stylistic tone should be taken, of course, the 

teacher should explain in detail the specifics of their use. Adjectives, nouns, 

pronouns, etc. also serve to systematically and logically connect the thought. It 

should be noted that the foreign language program in high school provides students 

with the ability to make messages, evaluate someone's actions, to recite short texts. 

To be able to express their understanding of the content of the text in their native 

or foreign language, to evaluate the content of movies and slides, to report on the 
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actions of friends. It is the first step that leads students to the skills of interpretation, 

persuasion, persuasion, persuasion, which are formed in the upper grades. Dialogues 

and monologues play an important role in the modeling of typical sentences at the 

initial stage. They report something, approve of something, deny it, express different 

moods. Working with such language groups helps the systematic semantic project to 

remain at the level of students, that is, the language system is formed. Language is a 

mirror of the life, customs and culture of a certain people. Therefore, language is not 

only a means of expression, but also a source of information about the culture of the 

people. The language has the whole spiritual image of the people and the Motherland. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Артықбаева А. Қ “Методика обучения монологической устной речи в 

языковом вузе”. Канд. Дисс.-М:2012,-240 

2. Артемова А.Ф. Леонович О. А “Английские имена собственные и 

пополнение словарного состава” ИЯШ, 2015, 

3. БухбиндерВ.А.Штраус В.Н. “Основы методики переподавания языков” 

Киев, “Высшая школа” 2019. 

4. Гез Н.И. “Теория обучения иностранным языкам”. Лигводидактика и 

методика. М, “Высшая школа”; 2019, 42-46 ст 

 

 

EFFECTIVENESS OF THE USE OF INFORMATION AND 
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The widespread use of information and communication and digital technologies 

in the field of modern education is one of the conditions for the successful 

development of the socio-economic sphere of the country. One of the most pressing 

issues facing the Kazakh education system in connection with the transition to a 

market economy is providing high - quality and affordable education to the 

population. 

International experience shows that high technologies, including information 

and telecommunications technologies, have already become one of the main 

conditions of the world, and ensuring guaranteed free access of citizens to 

information is one of the most important tasks of states. As a result of the rapid 

development of information technologies and the introduction of innovations in many 

spheres of society, the process of digitalization, which is a logical continuation of the 

processes of informatization and computerization, comes to the fore. 

The evolution of the education system takes place under the influence of 

changes taking place in society. A modern primary school teacher should be able to 

effectively use modern technologies in the educational process, use the resources of 

mailto:gulshok85@mail.ru
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the World Wide Web, information and communication technologies in 

communication and information exchange. All these competencies should be 

mastered by a primary school teacher. The future primary school teacher should have 

information and communication literacy, master the skills of forming information 

literacy of a primary school  children. 

The growth of the quality of educational services in educational institutions is 

enhanced by the use of modern pedagogical and information technologies in the 

classroom, increasing the volume of information resources used as a result of the 

constant use of computer equipment, electronic libraries, the global internet network, 

and the creation of an information educational environment in schools. Information 

and communication technologies combined with the modern process of educational 

activity allow us to significantly increase the educational potential of school childrens, 

make the right choice, and move in accordance with an individual trajectory of 

development in the space of accessible and continuing education [1]. 

The use of information technologies in the educational process of primary 

school makes it possible not only to modernize it, increase efficiency, motivate 

school childrens, but also to differentiate the process taking into account the 

individual characteristics of each school children. The use of electronic educational 

resources to improve the quality of education and the effectiveness of training is the 

second direction of using information and communication technologies in the 

educational process. Currently, a large number of disks with competently 

systematized tasks and educational programs, encyclopedias and dictionaries are 

offered for children of primary school age. In addition, the use of some computer 

programs facilitates the work of a primary school teacher: the selection of tasks, tests, 

testing and evaluation of the quality of knowledge, thus freeing up time for additional 

tasks in the classroom (since the materials are prepared in advance in electronic form) 

[2]. 

Numerous studies have shown that conducting the learning process using 

information and communication tools can achieve significant success. In comparison 

with traditional teaching methods, interactive training programs prepared on the basis 

of an information and communication base fully translate the school children's 

interest in new material, which increases the amount of memorable material. In 

particular, the time spent on mastering educational material will be significantly 

saved, and the volume of mastered material will increase several times. 

A didactic conditions that ensure education based on information and 

communication technologies are: 

- selective selection of materials of information and communication 

technologies used in training; 

- correct systematization of the types of lessons taught using information and 

communication technologies; 

- use of effective methods of teaching using information and communication 

technologies; 

- rational use of technical and technological means in training using information 

and communication technologies; 
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- use of a set of Applied programs in teaching using information and 

communication technologies; 

-application of specially prepared programs and guidelines related to the use of 

information and communication technologies. 

Based on the conclusions of scientists, the constituent parts of the formation of 

information and communication competence of future classroom teachers were 

identified as follows: 

- information literacy, that is, the ability to work with information processes; 

- computer literacy, that is, the ability to work with a computer; 

- technological literacy, i.e. the ability to install operating systems and 

application software; 

- communicative literacy, that is, the ability to search for information on the 

internet and work in an information educational environment. 

  A. A. Dedyukhina noted that the years of study spent by school childrens within 

the framework of the information and educational environment of the School allow 

us to transfer the experience to further professional activities. In this regard, one of 

the tasks of the system of secondary pedagogical education is the creation and 

effective functioning of the information environment with the inclusion of school 

childrens in this activity. 

The optimal information environment of the educational institution is the sphere 

of creative activity of all subjects of education of the school: teachers, school 

childrens, parents and administration. For the functioning of the information 

environment, it is necessary to form a professional team of teachers capable of 

creativity, development and collaboration within the school, using information and 

computer technologies. Training of such specialists is a priority task of pedagogical 

educational institutions. Young mothers should clearly understand their role in the 

information and educational space of the school [3].  

In conclusion, if each teacher takes into account the didactic conditions that 

arise in the process of using information technologies, the attention of Primary 

School school childrens increases and interest in the lesson increases. Therefore, the 

forms of information transmission, the ways of choosing the content of education are 

changing, and the role of the teacher in the educational process is changing. 

Highlighting the pedagogical aspect of this problem, we can talk about the conditions 

for effective interaction between the teacher and school childrens in the information 

and educational space. One of these conditions is taken into account when creating 

the educational process, when the teacher understands the characteristics of the 

younger generation. Taking into account the above, it is necessary to intensify work 

with modern youth and change the teaching methodology. The formation of the 

educational process through information and Communication Technologies is 

dictated by the needs of the new society, the requirements of the government. 

Therefore, one of the main problems is the need to improve the methodology of using 

information and communication technology tools in the formation of school childrens 

' knowledge and skills. 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ 

ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қалмырза А.Т. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы әлемдік білім  кеңістігіне ұмтылуға 

жасалынып жатқан қадамдар жан-жақты жетілген тұлғаны қалыптастыруды 

қажет етеді. Тұлғаның жекелік және таным қызығушылығын дамыту, оларды 

өмірдің жаңа жағдайларында пайдалана білуге бейімдеу қоғамның бүгінгі 

қажеттіліктерінен туындайды. 

Психикалық дамуы тежелген балаларға білім беру, түзету  барысында 

әдiстемелiк нұсқауларды жоғары деңгейде ұйымдастырып, төмендегі жұмыс 

түрлеріне көңіл бөлініп келеді: 

♦ Арнайы білім беру саласында оқыту кезінде әр баламен жеке жұмыс 

жүргізу; 

♦ Әртүрлі әдіс- тәсілдермен шаршаудың, жалығудың алдын алып, яғни, 

ақыл - ой мен тәжірибелік жұмыстарды кезектестіру; 

♦ Баланың назарын аударатын қызықты және көркем дидактикалық 

материалдарды дайындап, түрлі көрнекі әдіс тәсілдерін пайдалану; 

♦ Балалардың сөйлеуін дамытатын және білім алуына керекті дағдыны 

қалыптастыру әдістерін пайдалану; 

♦ Оқу бағдарламасының нақты бір бөлігін игеруге дайындық  жұмыстарын 

жүргізіп, айналамен танысу жайлы білімдерін кеңейту; 

♦ Баланың оқу кезінде және оқудан тыс кезеңдерде қажетті жағдайға 

сәйкес үздіксіз түзетілуіне көңіл аудару. 

https://nsportal.ru/chernysheva-mariya-vladimirovna
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Психикалық даму кешеуілдеуінің клиникалық типтерінің күрделі түрі 

құрылымдарына қарай және негізгі құраушылары арқылы бір-бірінен 

ажыратылады. Инфантилизм құрылымы ретіндеолар нейродинамикалық 

кемшіліктердің мінездемелерін береді. Таным әрекетінің баяу қалыптасуында 

инфантилизм интеллектуальдық мотивацияның жеткіліксіздігімен тығыз 

байланысты. Психикалық процестердің қозуы мен тонустары 

нейродинамикалық кемшіліктерде анықталады. 

Псих
 
икалық дамуы тежелгентанымдық қабілетінде  бұзылысы бар 

бала
 
ларды әртүр

 
лі әдістерді қолдана оты

 
рып қалыптастыруға болады. 

Баланың т
 
анымдық үдерісін те

 
ксеруге арналған кейбір тапсырмаларды 

ұсынғанымыз келеді. 

Тапсы
 
рма 1. «Әр түрлі қырқылған бөл

 
іктерден пішіндер жас

 
ау». 

Ма
 
қсаты: Баланың қабылд

 
ауын және кеңістікте бағда

 
рлануын анықтау. 

Ло
 
гопед балалраға бір за

 
ттың құрама бөліктерін т

 
аратып береді, ал бал

 
алар 

оны беріл
 
ген заттың суреті пайда болат

 
ындай қылып құраст

 
ыруы 

қажет.«Ад
 
ам» «Бет» «Ат» «Көл

 
ік» (Суреттің то

 
лықтай түрі тек лог

 
опедке ғана  

беріледі). 

Тап
 
сырма 2. «Сезімдік бөлшектің оя

 
нуы». 

Мақс
 
аты: Баланың қабылдау қаб

 
ілетін, есте сақтауды  а

 
нықтау. 

На
 
қты суреттен, абстракт

 
іліге өтеміз. Бас кезінде балал

 
арға 4 абстрактілі 

піш
 
індерді ұсынамыз. Олард

 
ың әрқайсысын жабылғ

 
ан күйінде,  1 минут іші

 
нде 

қа
 
рап шығу керек, яғни бұл ба

 
ланың зейіні басқа жақа а

 
уып кетпес үшін қ

 
ажет. 

С
 
одан соң баладан барлық бөлш

 
ек түрінде ойша осы пі

 
шіндерді елестетіп, сол 

пі
 
шіндердің әрқайсысын қаға

 
з бетіне сызып көр

 
сетуді сұрамыз. 

Тап
 
сырма 3.«Төртіншісі арт

 
ық». 

Мақсаты: Ба
 
ланың логикалық ойлауын, ес

 
те сақтауын, зейінін а

 
нықтау. 

Бал
 
алар шеңбер бойына отырады. Жү

 
ргізуші балаға доп лақт

 
ырып төрт 

заттың аты
 
н айтады, оның бір

 
еуі артық. Сон

 
ы бала т

 
абуы қажет. Үстел              

орын
 
дық  төсек   шә

 
йнек 

Тапсырма 4.«Түйін
 
дер арқылы ест

 
е сақтау». 

Мақс
 
аты:Ойлау қаб

 
ілетінің ерекшеліктерін, есте сақтаудың де

 
ңгейін 

анықтау. 

Балан
 
ың алдына карто

 
чкалар қойылады. Л

 
огопед берілген сөз

 
дерді 

оқиды. Бал
 
а сол сөзді есте сақтау

 
ға көмек беретін сур

 
етті шетке қойып 

отыра
 
ды. Мұндағы ескерілет

 
іні бала берілген уақыт і

 
шінде тапсырманы 

орын
 
дауы тиіс. Жарық  о

 
рман  балға  қ

 
ұс  үстел 

Тапс
 
ырма 5.«Мүсін ж

 
аса». 

Мақсаты: Балан
 
ың қиялының даму дең

 
гейін анықтау.  

Балаға ермекс
 
аз жинағы беріледі. Со

 
дан берілген уақыт ішінде қанд

 
ай да 

бір мүс
 
ін жасау керек. Бала

 
ның қиялы шығарма

 
шылық әрекеттерге с

 
әйкес 

толық к
 
өрінеді. Жоғарыдағы әдістемелерді қолдану отырып, балалардың 

танымдық қабілеттің деңгейлерін анықтау мүмкіндіктерін береді (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Бал
 
аның танымдық қабілетте

 
рінің деңгейл

 
ерін анықтау 



395 

 

 

Деңгейлері Төменгі 

деңгей 

Төме
 
нгі және 

ортаңғы 

деңге
 
йінің 

арасындағы 

аралы
 
қ деңгей 

Орт
 
аңғы 

деңгей 

Ж
 
оғары және 

ортаңғы 

де
 
ңгейінің 

арас
 
ындағы 

аралы
 
қ деңгей 

Қабы
 
лдау іс-

әрекеті 

Оқы
 
ту іс-

әреке
 
тіне 

қызы
 
ғушыл

ық 

біл
 
дірмеу; 

оқыту 

дағ
 
дыларын

ың 

қалыптаспа

у; 

тапс
 
ырманы 

орындаудан 

баст
 
артуы; 

қырсықтық 

таныт
 
уы. 

Оқыт
 
у іс-

әрекет
 
іне 

қарым-қатына
 
сы 

әр түрлі; о
 
қыту 

дағдыл
 
арының 

қалыптаспауы; 

топты
 
қ 

сабақ
 
тарға 

енжарлық 

білді
 
руі. 

Оқыт
 
у іс-

әрекетіне 

қызы
 
ғушылы

қ білдіруі; 

кейд
 
е топтық 

саба
 
қтарға 

белс
 
енді 

қаты
 
суы; 

оқы
 
ту 

дағ
 
дыларыны

ң 

қа
 
лыптасуы. 

Оқы
 
ту іс-

әреке
 
тіне 

қызы
 
ғушылығ

ы; саба
 
қтарға 

белсенді ат 

сал
 
ысуы; 

оқыту 

дағл
 
арының 

қалып
 
тасуы. 

Мінез-қ
 
ұлық 

ерекшеліктері 

Қи
 
мыл-

қозғалысын

ың те
 
желуі; 

тез шаршау, 

қаж
 
у. 

Іс-әрекеттің 

ауысп
 
алылылығ

ы, 

тұрақсыздығы; 

тез шарш
 
ау, 

зейі
 
ннің 

тұрақс
 
ыздығы. 

Зей
 
іннің 

тұрақтылығы 

Тәртіпті; зейіні 

тұр
 
ақты; 

белсенді. 

Ой
 
лау, ес 

ерекшеліктері 

Ест
 
іп және 

көріп е
 
сте 

са
 
қтау 

қабілеті 

төм
 
ен; 

жал
 
пылауда 

және 

жіктеуде 

қина
 
луы. 

Көріп е
 
сте 

сақтау 

қаб
 
ілетінің 

дамуы; 

жа
 
лпылауда 

және жікте
 
уде 

қателіктер 

жіб
 
еруі; себеп-

салд
 
арлы 

сипа
 
ттағы 

сұра
 
қтарға 

жауап беруд
 
е 

қиналуы. 

Есте са
 
қтау 

қабіл
 
е

 
тінің 

дамуы
 
; тірек 

сұра
 
қтары 

арқы
 
лы 

жауа
 
п беруі; 

ө
 
з бетінше 

беріл
 
ген 

тапсырм
 
аны 

ор
 
ындауы.  

Бері
 
лген 

тапмс
 
ырманы 

тез есте 

сақтау
 
ы; өз 

бетінше 

ойлауы, шешім 

ш
 
ығаруы; 

жікт
 
ей және 

жалп
 
ылай 

ал
 
уы. 

Эмоци
 
оналды

-ерік 

ай
 
мағының 

Эмоцио
 
налды-ерік аймағы 

тө
 
мен; көңіл-кү

 
йі ауыспалы; өз 

і
 
с-әр

 
екетіне жағы

 
мды және 

Эм
 
оционалд

ы-ерік 

а
 
ймағы 

Өз эмоцияс
 
ын 

бақы
 
лауы; іс-

әреке
 
тіне баға 
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жағд
 
айы жағы

 
мсыз баға беруде 

бейаде
 
кватты. 

қалы
 
пты. беруде 

адекв
 
атты.  

Білімі, 

бі
 
ліктілігі, 

дағдысы 

Қоршаған 

о
 
рта туралы 

түсінігінің 

қалыптасп
 
а

уы. 

Қор
 
шаған орта 

туралы 

түсінігі
 
нің 

жеткіліксіздігі. 

Қор
 
шаған 

орт
 
а туралы 

түсінігі 

болғ
 
анымен, 

ажырата 

алмау
 
ы. 

Қорша
 
ған орта 

туралы 

түсін
 
ігінің 

қалыптасуы; 

білі
 
мін 

тәжірибе 

жүз
 
інде 

қолдана алу
 
ы. 

 

Барл
 
ық тапсырмалар әрт

 
үрлi күндерде және таңе

 
ртеңгi сағаттарда дәй

 
ектi 

түрде ұсыныл
 
ады. Қимыл-қозғалысы

 
на, сөйлеу тіліне, танымд

 
ық қабілеттеріне 

жан-жақты бақы
 
лаулар жүргізіліп отырады. Мұнда негiзг

 
i бағалау к

 
ритериі – 

тапсырман
 
ы орындау дәр

 
ежесі, норма

 
ларға қойылған жаттығу

 
дың 

адекваттылығы, толықт
 
ылығы, сәйкестiк болып таб

 
ылады. 

Пси
 
хикалық дамуы тежелгенба

 
лалардың танымдық қабілетін 

қалыптасу
 
ына коррекциялық ж

 
ұмыс жүргізу кезінде е

 
рекше көңіл бөлінеді. 

Психика
 
лық дамуы тежелгенбалалардың танымдық қабілеттердісөйл

 
еу тілінде 

бұзылы
 
сы бар балаларға си

 
паттама – дамуында арт

 
та қалушылық байқалады. 

Психикалық дамуында ауытқушылығы бар балалардың танымдық 

қызығушылықты  тексеруге, ең алдымен олардың эмоциясы бірінші орын 

алады. Бұл балалардың эмоциясы көбінесе өзгеріске ұшырап отырады. Бұл 

балалардың қалыпты балалардан ерекшелігін айтар болсақ, яғни олардың 

әлеуметтік ортаға бейімделуімен, мінез – құлықтарымен және іс - әрекеттерімен 

ерекшеленетіндігін айта кеткіміз келеді.  
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Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті  

 

Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдерінің өнеркәсібінің қарқынды 

дамуының нәтижесінде жаһандық экологиялық проблема туындады. Бұл 

мәселені шешу үшін БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы 

құрылды. Бағдарламаның ұраны – «тұрақты даму мүддесіндегі қоршаған орта». 

Атап айтқанда, бағдарламада кәсіпорындардың технологиялық 

проблемаларына ғана емес, сонымен бірге осы проблемаларды азайтуға ықпал 

ететін білім беру проблемаларына да назар аудару қажет екендігі айтылды [1]. 

Қазақстан Республикасы «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі 

тұжырымдамасында «Жасыл химия – Жасыл экономика, Қазақстан болашағына 

жол» деп қарастырылған. «Жасылдандыру» бастамашылары экологиялық 

білімді арттыруды бірлесіп қолға алған шараларының нәтижесі әлі де болсын өз 

жемісін бермеді. 

Химияның «жасыл формасын» көбінесе экологиялық химия деп атап 

жатады. Шындығында айтарлықтай айырмашылықтар бар екенін байқауға 

болады. Жасыл химия - бұл химиялық процестердің қалдықтарын басқаратын 

технология. Химияның бұл саласында химиялық синтез процесінде сақталуы 

керек 12 маңызды принцип бар. Сонымен қатар, бұл оның көзіндегі ластануды 

азайтуды қамтиды. Экологиялық химия - бұл техногендік процестерден 

туындайтын экологиялық мәселелерді зерттейтін және талдайтын химия 

саласы. Алайда, онда нормалар мен ережелер жоқ, бірақ судың, ауаның және 

топырақтың сапасын өлшейтін параметрлер бар. Экологиялық химия химияның 

қоршаған ортаға әсеріне де назар аударады. Экологиялық химия - бұл қоршаған 

ортаның химиялық құрамын зерттеу және химиялық ластағыштардың көздерін, 

таралуын, тұрақтылығын және әсерін зерттеу. Ол сонымен қатар қоршаған 

ортадағы ластаушы заттарды жою, олардың таралуын локализациялау және 

олардың пайда болуын шектеу сияқты химиялық ерітінділердің негізгі 

бағыттарын қамтиды [2, 35-38 б.]. 

Бүгінгі тaңдa «Жaсыл химия» - тұрaқты дaму химиясы» қозғaлысының 

дaмуындaғы жетекші рөл еуропaлық белсенділерге тиесілi. Тaбиғaт aдaмзaттың 

іс-әрекетінен келген зиянды қaлпынa келтіре aлмaйтын кезде Еуропa елдерінде 

шегіне жaқындағаны жайлы айтпасақ та түсінікті. «Жaсыл» технологиялaр 

сaлaсындaғы ең прогрессивті зaңнaмa Еуропa елдерінде жұмыс істейді. Ал 

білім саласына келетін болсақ Еуропа мен АҚШ-та оқушылар бастауыш 

сыныптардан, яғни 6 жастан бастап «жасыл химия» идеялары мен элементтерін 

оқи бастайтыны белгілі болды. Интернет желісінде оқушылар мен студенттерге 

арналған «жасыл химия» қағидаттарына арналған арнайы білім беру сайттары 

құрастырылған. Соңғы 5-10 жылда «жасыл химияға» және тұрақты дамуға 

тікелей қатысы бар химияға тікелей қатысы бар конференциялар мен 

симпозиумдар өткізіліп келеді. Британдық химиялық қоғамның осы саладағы 

жұмысы үшін арнайы марапаттары мен арнайы журналдары бар. Интернетте 

Ноттингем университетінің Химиялық және технологиялық мамандықтар 
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студенттеріне арналған «жасыл химия» курсы әлемде алғаш рет пайда 

болғандығы туралы ақпарат бар. Әрине, әлемде мұндай университеттердің саны 

біртіндеп артып келеді. 

Басқа елдердің жетістіктеріне қарап, біздің еліміз халықаралық білім беру 

стандарттарына сәйкес болу үшін өзіміздің білім беру жүйесіне «жасыл химия» 

қағидаттарын ұстанып, енгізуі керек деп санаймыз. Біз қазір «жасыл химиямен» 

тікелей байланысты адам дамуының негізгі бағыттарынан тыс қалмауымыз 

керек. Отaндық білім беруде «жaсыл химия» идеялaрын тaрaту үшін 

жасалынып жатқан нәтижелі істерді тізбектесек. Ш.Есенов атындағы Каспий 

технологиялар және инжиниринг университетінде және С.Торaйғыров 

aтындaғы Пaвлодaр мемлекеттік университеті химия фaкультетінде «Тұрaқты 

дaмудaғы - жaсыл химия»   элективті пән ретінде ұйымдaстырылды. «Жасыл 

химияның» он екі қағидаты негізінде химиялық өнімді қауіпсіз өндіруді 

ұйымдастыру саласында студенттердің құзыреттілігін дамыту. Курс 

студенттерді жасыл технологиялармен және қоғамның тұрақты даму 

жолындағы іс-қимыл стратегиясымен таныстырады. Пән экологиялық заңнама 

мен «жасыл химияны» дамытудың негізгі бағыттарын қарастырады. 

Университеттердің білім беру қызметінде: 

 химия бaкaлaвр және мaгистрлерін пән-бaғдaрлaмaсы бойыншa дaярлaу; 

 дәрістер курсын құру; 

 aрнaйы семинaрлaр өткізу; 

 жaсыл химия принциптеріне негізделген кaтaлиз сaлaсындaғы ғылыми 

зерттеулер және бaсқa дa бірқaтaр жұмыстaр жүргізу. 

Қaзaқстaн-Жaпония инновaциялық ортaлығы 2010 жылы «JEOL», 

«Shimadzu» жaпондық концерндерімен және Қaзaқ ұлттық aгрaрлық 

университетімен жaсaлғaн меморaндум негізінде құрылды. Ортaлық құрaмынa 

үш ғылыми зертхaнa кіреді: 

1) «Электронды микроскопия» инженерлік профилінің зертхaнaсы,  

2) «Aзық-түлік және экологиялық қaуіпсіздік». 

3) «Жaсыл биотехнология және жaсушaлық инженерия».  

Ал мектеп қабырғасындағы жасыл химияға тоқталсақ тек 10 сыныптың 

оқулығында «Химия және қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына кіріктіре 

отырып жасыл химияның 12 принциптерімен таныстырып кеткен. Тек бір сабақ 

үстінде берілетін білім жеткіліксіз. Ал 2019 жылғы жарық көрген 2 бөлімнен 

тұратын жаңа оқулықта тіптен бұл тақырып алынып тасталынған [3, 292-294 

б.]. Сондықтан да  оқушылардың білімін тереңдету үшін алдымен сыныптан 

тыс шаралар ұйымдастырып, одан кейін қосымша сабақ ретінде енгізу керек. 

Сонда ғана еліміздің болашағын ойлайтын өскелең жас ұрпақтарды 

қалыптастырамыз. Сол себептен де жүйелік-aксиологиялық тәсілді қолдана 

отырып «жaсыл химия» идеялaрын Қaзaқстaндық білім беру тәжірибесіне 

енгізудің әдістемелік негізіне aйнaлуы керек. Оқу процесінде қолданудың 

ешқандай кері әсері жоқ, керісінше бұл тәсілде:  
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біріншіден, болaшaқ кәсіби қызмет үшін aқпaрaттың құндылығын aрттыру 

мaқсaтындa оқылaтын пән бaрысындa мaтериaлды орнaлaстырудың белгілі бір 

жүйесі; 

екіншіден, оқушылaрдың тaным процесіне және оның нәтижесіне 

aдaмгершілік бaғдaрлaрғa негізделген құндылық қaтынaсын дaмыту; 

үшіншіден, химиялық зaттaрдың қaсиеттері мен химиялық түрленулердің 

сипaттaмaлaры олaрдың aдaмғa және қоршaғaн ортaғa әсері тұрғысынaн 

қaрaстырылaды; 

төртіншіден, химиялық емес, кез келген өндірістің зиянды әсерін aзaйту 

немесе толығымен жою турaлы дұрыс шешімдер қaбылдaу әдісі жaсaлудa. 

Жүйелік-aксиологиялық тәсіл шеңберінде білім деңгейінің 

жоғaрылaуымен химиялық білім беру құндылықтaры жеке құндылықтaрғa 

aйнaлaды. Оқу пәні дaмығaн сaйын жеке құндылықтaр кеңейеді, олaрдың 

шеңберінде әлеуметтік құндылықтaр көбірек болaды. Білім беру процесінде 

жүйелік-aксиологиялық тәсілді жүзеге aсырғaн кезде логикaлық тізбек жүзеге 

aсырылaды [4, 188 б.]: 

Жекеленген → Бaғaлы → Негізделген → Қaлыптaстыру →   

Aксиологиялық мaғынaлaры → Бaғдaрлaу → Мотивaция → Құзырет → 

Құзыреттілік. 

Оқытуғa деген осы тәсілдің нәтижесінде білім алушы белгілі бір 

морaльдық-aксиологиялық құзыреттер жиынтығынa ие әлеуметтік белсенді 

жеке тұлғaғa aйнaлaды. Осылaйшa, қоршaғaн ортaғa және aдaм денсaулығынa 

бaйлaнысты өз қызметінің сaлдaрын бaғaлaудa aлғaн білімдерін қолдaнa aлaтын 

кәсіби құзыретті мaмaн қaлыптaсaды [5, 432 б.]. 

Ұсынылғaн тәсілді қолдaну нәтижесінде химияны оқуғa деген 

мотивaцияның жоғaрылaуы тек білім берудің жоғaры деңгейінде білімнің 

орнын толтыру перспективaсының туындaуындa пaйдa болмaйды. Студенттер 

aлғaн білімдерін - зaттaрдың негізгі зaңдылықтaры мен қaсиеттерін тaбиғaтқa 

сәйкестігі негізінде, экологиялық aпaттaрдың aлдын aлу мәселелерін шешуде 

болaшaқ кәсіби және күнделікті қызметінде қолдaну қaжеттілігі турaлы біле 

отырып қалыптасады. 

Осыған орай, ұсынып отырған тәсіліміз дәлелді болу үшін «Жасыл химия» 

немесе «тұрақты дамудың назарындағы химия» секілді экологиялық тұрғыдан 

түсіндіруден бастағанды дұрыс деп шештік. Химиялық заттардың өндірісіндегі 

жаңа әдістер әлемге танымал болып келе жатыр. Бұл әдіс 12 қағидаға 

негізделеді. Бірақ бұл мәселені білім алушыларға, әсіресе химиялық және 

технологиялық мамандықтарда 1992 жылы БҰҰ қабылдаған «Тұрақты даму 

концепциясынан» бастаған жөн. Концепцияда адамдардың қажеттіліктері 

қоршаған ортаның ластануынсыз (ауа райы, атмосфераның жағдайы, 

гидросфера және жер қыртысы, басқа да табиғат ресурстары, сонымен қатар 

жануарлар және өсімдіктер әлемі) іске асатын әлеуметтік экономикалық дамуы 

түсіндіріледі. Сондай-ақ, бaрлық бaғыттaғы химиктерге өз іс-әрекетінде 

экологиялық сaбaқтaстық мәселелерін ескеруге мүмкіндік беретін, біз жaсaғaн 
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жүйелі aксиологиялық тәсіл идеялaрынa сәйкес келетін әдіснaмaлық тәсіл 

ретінде енгізу керек. 

Ортa және жоғaры мектептердегі химия курсынa қaтысты сұрaқ aшық 

болып қaлaды және ең aлдымен, педaгогикaлық қоғaмдaстықтың және белсенді 

экологиялық химияны нaсихaттaушылaр қолдaушылaрдың пікіртaлaс 

тaқырыбынa aйнaлуы керек. Әсіресе бұл экологиялық химия мен экологияға 

қатысты элективті курстaр бaр мектептерде, колледждерде, гимнaзиялaрдa 

қолданса болады. 

Бүгінгі тaңдa «Жaсыл химия - тұрaқты дaму химиясы» тұжырымдaмaсы 

aясындa мектептегі химия білімін дaмытудың үш перспективaлық бaғыты 

aнықтaлды: 

1)  элективті курстaрдың құрaмынa «жaсыл химия» презентaциясын енгізу; 

2) мектеп химия курсының тиісті тaқырыптaрындa осы тұжырымдaмaның 

қaғидaлaрын aтaп өту; 

3) жоғaрыдa aтaлғaн «сенбілік мектептер іс шaрaсы - жaсыл химия» үлгісі 

бойыншa жеке тaңдaу курстaрын құру. 

Студенттердің экологиялық химия дaмуының жaңa кезеңі ретінде «жaсыл 

химия» принциптері мен идеологиясын дaмытудың бaсқa нұсқaлaрын ұсынуғa, 

қaрaстыруғa және тaлқылaуғa болaды. 

Қорытынды. «Жaсыл көзқaрaс» әлемдегі көптеген химиктердің 

дүниетaнымының негізіне aйнaлуы үшін орaсaн зор жұмыс жaсaлуы керек. 

Бізге aрнaйы «тәрбиелік» шaрaлaр қaжет: 

 тәжірибелі химиктерге aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaр құру; 

 зерттеуші химиктерге aрнaлғaн сенімді семинaрлaр; 

 студенттер мен олaрдың оқытушылaрынa aрнaлғaн дәрістер циклдaры; 

 химиктердің студенттеріне және техникaлық сaлaдaғы болaшaқ 

мaмaндaрғa aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaр (бaкaлaврлaр мен мaгистрлер); 

 болaшaқ химия мұғaлімдеріне aрнaлғaн aрнaйы бaғдaрлaмaлaр 

(бaкaлaврлaр мен мaгистрлер). 

Мәселе студенттер мен оқытушылaрғa aрнaлғaн оқу-әдістемелік 

мaтериaлдaрдың жеткіліксіз дaмуымен қиындaйды. Оң нәтижелерге әр түрлі 

деңгейдегі білім беру ұйымдaрының әдіскерлерінің, мұғaлімдерінің, әкімшілік 

қызметкерлерінің бірлескен жұмысының нәтижесінде ғaнa қол жеткізуге 

болaды. Жүйелік-aксиологиялық тәсілмен бұл элективтік курсты игерудің 

басты ерекшелігі методологиялық деңгейде пәнаралық байланыстардың 

потенциялын анықтауға мүмкіндік береді. Екіншіден білім алушылардың ойлау 

қабілеттілігін дамытуға және заманауи дүниенің бейнесін ғылыми негізінде 

түсіндіруге мүмкіндік жасайды. Бүгінгі күннің студенттері - химиктер, 

технологтaр – еліміз орнaлaсқaн ғaлaмшaрды қорғaп, сaқтaп қaлу керектігімізді 

ұғыну керек. Егер олaр, «жaсыл» химия сaлaсындaғы перспективaлaрмен 

тaнысқaн жaғдaйдa, ондa олaр өнеркәсіптік өндіріс жұмыстaрынaн қоршaғaн 

ортaғa зиянын aзaйтуғa үнемі ұмтылaды деп үміттенуге болaды. Осындaй 

кемелденген тaзa дa қaуіпсіз жaғдaйдa біздің ұрпaқтaрымыз еркін өмір сүруіне 

сеніміміз aртaр еді.  
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K. Zhubanov Aktobe Regional University  

               

Purpose: to identify and study the features of the play activity of mentally 

retarded children and to offer some recommendations for improving the management 

of the game of mentally retarded preschoolers in a special kindergarten. 

Under mental retardation, domestic specialists understand a persistent 

violation of the mental development of a certain qualitative structure. With mental 

retardation, there is a leading lack of cognitive activity and, first of all, a persistent 

pronounced underdevelopment of abstract thinking, the processes of generalization 

and distraction in combination with the inertia of mental processes. 

Game is one of those types of children's activities that is used by adults for the 

purpose of educating preschoolers, teaching them various actions with objects, 

methods and means of communication. In the game, the child develops as a person, 

he develops those aspects of the psyche that will later determine the success of his 

educational and work activities, his relationships with people. 

For example, in the game, such a quality of the child's personality is formed 

as self-regulation of actions, taking into account the tasks of quantitative activity. The 

most important achievement is the acquisition of a sense of collectivism. It not only 

characterizes the moral image of the child, but also significantly rebuilds his 

intellectual sphere, since in the collective game there is an interaction of different 
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meanings, the development of event content and the achievement of a common game 

goal. 

It is necessary to introduce children to the game. And the success of the 

society's transfer of its culture to the younger generation depends on what content 

adults will invest in the games offered to children. 

It should be emphasized that the fruitful development of social experience 

occurs only under the condition of the child's own activity in the process of his 

activity. It turns out that if the teacher does not take into account the active nature of 

the acquisition of experience, the most perfect at first glance methodological 

techniques for teaching the game and managing the game do not achieve their 

practical goal. 

The game occupies an important place in the life of a child of preschool and 

primary school age, being the leading type of their activity. All children live in the 

game, it is their world, their being… Do all children live in the game? Does it 

become a world for everyone?.. How can we make the game an integral part of every 

child's life and have a developing effect on them? These questions arise naturally, 

since mentally retarded children fall into our field of vision. This is a very 

heterogeneous group in terms of its characteristics and capabilities. The 

underdevelopment of play activity in children with abnormal development turns out 

to be "programmed" in early childhood. The main reasons that hinder the independent 

sequential formation of the game: a low level of cognitive activity, a delay in the 

timing of mastering motor functions, objective actions, speech, emotional and 

situational-business communication with adults. 

Most children with severe mental retardation show a weak and unstable 

interest in toys, which is an indicator of overall low cognitive activity. As a rule, such 

children do not have their favorite toys, and they begin to perform game actions with 

those that currently fall into their field of vision or that attract them by their 

appearance, and not by the opportunity to realize a specific idea, as is the case with 

normally developing children. Therefore, the interest is short-lived, unstable, and the 

child quickly throws the toy. [1, p. 35-36] All these features lead to long-term 

developmental delay in children with moderate and severe mental retardation of all 

components of play activity. Some children have a selective interest in toys. Even the 

favorite toys they prefer to play with stand out. However, this interest is blurred. 

Undifferentiated, unstable, which manifests itself in the absence of even a short-term 

absorption of the game. Random stimuli quickly distract attention from the game. 

After that, the game will be over. 

The formation of play activities for all children is based on an integrated 

approach, which includes the following components: The organization of the subject-

game environment; The enrichment of children's life experience; Educational games; 

Adult communication with children during the game. In order to identify the 

opportunities for the development of play activities of children with severe mental 

retardation, to determine the conditions, stages and methods of its formation, the 

diagnosis of mastering play skills of children with mental retardation is carried out. 

To assess the formation of gaming activity, the following criteria were identified: The 
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presence of interest in toys and actions with them. Emotional reactions to toys and 

actions with them. The development of the gaming contacts. Game initiative. The 

duration of the game with an adult. The nature of the toys used (subject, plot). Use of 

substitute items. Speech activity during the game. Attitude to the role in the game. 

Role-playing mastery of dialogue. A variety of game plots. The duration of the 

independent game. During the diagnosis of the features of the play activity of 

children with severe mental retardation in the conditions of a boarding school, the 

following conclusions were made: Children with severe mental retardation are 

characterized by a variety of disorders and uneven development of mental functions. 

In children with severe mental retardation, play activity, as the leading activity of 

preschoolers, does not occur spontaneously. Without special training, it is limited to 

the simplest monotonous manipulations with toys. The ability to master the game in 

children with mental retardation depends on the overall level of mental development. 

The game of children with severe intellectual disabilities is characterized by chaotic 

behavior, inability to use the sample, a low level of independence, a significant 

violation of the sequence of game actions and their planning. The game remains 

dependent on the plots, actions, and order that the adult offers in the learning process. 

According to the level of mastering game actions, there are three groups of children: 

with subject-game actions, with plot-display actions, and with elements of a story-

role-playing game. A program has been developed to teach children with severe 

mental retardation. It allows you to approach the organization and conduct of group 

classes in a differentiated way and highlight the sequence of stages of the formation 

of the game. The purposeful formation of the game showed the possibilities of its 

development, provided that children are involved in the process of joint activities 

with adults: identification and consideration of existing developmental disorders; 

proper organization of the learning environment; early start of correctional and 

pedagogical work; use of showing and demonstrating ways of playing with toys; 

explanation of the meaning of the actions performed, with mandatory speech 

accompaniment of their sequence. In the structure of educational activities in the 

institution, the teacher is assigned a leading role in the organization of the 

correctional and educational environment. 
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Өткен ғасырларды тұтықпаның шығу тегін зерттеген ғалымдармен түрлі 

әдебиеттерді кездестіреміз. Қазіргі қоғамда тұтықпасы бар балалардың саны 

көбеюде.Тұтықпасы бар балалардың сөйлеу тілін түзете-дамытуда 

ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек болады. Мектеп жасындағы тұтықпасы бар 

балалар жөнінде әр ғалымның өзіндік көзқарастары мен зерттерулері бар. 

19 ғ. психологиялық аспектінің тұттығуға әсер ететін барлық басқа 

аспектілерден басым болуы туралы көзқарас пайда болды. Сондай-ақ, 19 

ғасырдың ғалымдары тұттығудың психологиялық ерекшеліктерін нақтылап, 

жалпылады.  

20 ғ-да тұтығудың психологиялық ерекшеліктері бойынша зерттеулер саны 

едәуір өсті. Өткен ғасырлармен салыстырғанда, зерттеулерде тұттығудың жас 

топтары бойынша нақты бөлінуі және осыған байланысты оларға сараланған 

көзқарас байқала бастады. Ғалымдар өткен авторлардың (Сикорский И.А.) 

тұттығуды көбінесе ерте жаста пайда болады және тұттығудың психологиялық 

ерекшеліктері ерте жаста да көрінеді (Гиляровский В. А.). 

20 ғ. басында ғалымдар тұтығу күрделі психофизиологиялық бұзылыс 

екенін түсінді (Либман, Неткачев Г.Д., Фрешельс Э., Гиляровский В. А.). 20 

ғасырдың 30-шы жылдарында және одан кейінгі 50-60-шы жылдары тұттығу 

механизмі және сәйкесінше, біздің еліміздің және шет елдердің көптеген 

ғалымдары И.П.Павловтың адамның жоғары жүйке қызметі туралы, атап 

айтқанда невроз механизмі туралы іліміне сүйене отырып, қарастыра бастады. 

(Флоренская Ю. А., Поваренский Ю. А., Гиляровский В. А., Хватцев М. Е., 

Тяпугин И. П., Лебединский М. С., Ляпидевский С, 2009 жылғы мәліметтер 

бойынша тұрғындарының саны 114 адамды құрады. 

70-ші жылдары психиатрияда тұтығудың невротикалық және невроздық 

формаларын ажырату үшін клиникалық критерийлер ұсынылды. Ғалымдар 

тұттығудың клиникалық түрлеріне байланысты тұттығудың психологиялық 

ерекшеліктерін қарастыра бастады (Асатиани М. Н., Драпкин Б. 3., Казаков 

В.Г., Белякова Л. И.). Сондай-ақ, 20 ғасырдың аяғында бір ғылым емес, бірнеше 

ғылымдар (психология, педагогика, медицина) тұрғысынан тұтығудың 

психологиялық ерекшеліктерін мұқият зерттейтін жұмыстар пайда болды 

(Селиверстов В. И., Шкловский В. М.). Сондай-ақ, тұтығудың психологиялық 

ерекшеліктерінің жеке мәселелеріне арналған жұмыстар пайда болды (Волкова 

Г. А., Зайцева Л. А.) 
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Тұтықпа - сөздердің, буындардың бірнеше рет қайталануымен және 

олардың ұзаруымен сипатталатын сөйлеу бұзылысы. Сөйлеу кезінде оның 

ырғақты ағынын бұзатын аялдамалар да бар. 

 Логоневроз (тұтығу) - сөйлеу аппараты бұлшықеттерінің конвульсиялық 

күйіне байланысты ауызша сөйлеу ырғағының, ырғағының және тегістігінің 

бұзылуы. 

 Бұл сөйлеу бұзылысының басталуы әдетте сөйлеу функциясының 

қарқынды қалыптасу кезеңінде яғни 2 - 6 жастағы балаларда болады. 

 Мектеп жасына дейінгі балаларда басталған тұтығу әдебиетте 

симптоматикалық тұтығу немесе «екінші» деп аталатындардан айырмашылығы, 

сөйлеудің дербес патологиясы ретінде қарастырылады, бұл мидың түрлі 

ауруларында, органикалық гинезис немесе жүйке-психикалық бұзылулар санда 

байқалады.  

Тұттығудың психологиялық ерекшеліктері 

 Көне дәуірдің ғалымдары тұтығудың психологиялық сипаттамалары 

туралы білген, бұл олардың еңбектерінде көрінеді. Бірақ бұл мәселе аз ғана 

еңбектерде қозғалады және тұтығудың басқа аспектілеріне көп көңіл бөлінеді. 

Ежелгі дәуірдің ғалымдары тұтығудың психологиялық сипаттамалары туралы 

айта отырып, тұттығудан (Плутарх) және тұтығудың (Авиценна) 

сипаттамалары туралы психикалық сақтық шараларын қолдану туралы жазды. 

 19 ғ. тұтықпаны зерттеген көптеген ғалымдардың еңбектерінде 

тұтығудың психологиялық сипаттамаларына сілтемелер бар. Ғалымдар 

тұттығудың себептері туралы айта отырып, психикалық сфераның басқаларға 

қарағанда басымдылығын атап өтеді, ерік-жігердің әлсіреуін, көңілсіздік пен 

ұятты (Меркель), кекештіктің себебі ретінде ерік-жігердің болмауын (Винекен), 

тұтығу мен тұтығудың эмоционалдық мазасыздығы (Беккерел, Отто, Безель, 

Шранк, Диффенбах, Блуме, Коломба, Коэн, Лагузен). Осы көзқарастарды 

қорытындылай келе және өз пікірін білдіре отырып, И.А.Сикорский тұттығу 

психикасының ерекшеліктерін ажыратады: 

1. адамдардың алдында ұялшақтық және ұялу; 

2. шамадан тыс әсер ету; 

3. тұтығуды күшейтетін қиялдардың жарықтығы; 

4. еріктің салыстырмалы әлсіздігі; 

5. тұтығуды жоюға немесе азайтуға арналған түрлі психологиялық 

айла-тәсілдер; 

6. белгілі бір адамдардың немесе қоғамның алдында сөйлеуден қорқу. 

Тұтығу белгілері 

      Клоникалық форманың тұтығу жеке дыбыстардың, тұтас тіркестердің 

қайталануында, дыбыстардың табиғи емес созылуында көрінуі мүмкін сөйлеу 

үзілістерімен бірге жүреді (тұтығудың клоникалық түрінде дыбыстар, буындар 

қайталанады, мысалы:" д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-доп"," па-па-па-па-папа", 

тұтығудың тоникалық түрінде сөйлеуде жиі үзілістер болады, мысалы: 

"б....барабан", "ар...ман"). 
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Тұттығу әрдайым шиеленіс, мазасыздық және сөйлеу қорқынышымен 

бірге жүреді. 

Тұтықпасы бар балаларда логопедиялық жұмыс 3 кезеңге бөлінеді: 

       Бірінші кезең (14 сабақ) артикуляциялық және тыныс алу 

жаттығуларын қамтиды; санау және фразалық жаттығулар; сұрақтар мен 

жауаптар; қарапайым хабарлама; қысқа өлең (жаттамақ). 

       Екінші кезең (12 сабақ) сөйлеу жаттығуын; оқуды; оқылғанды 

баяндауды; осы тақырып бойынша баяндауды; ауызекі сөйлеу практикасын; 

біріктірілген сабақтарды қамтиды. 

       Үшінші кезеңде (12 сабақ) тұтықпасы бар балаларға шағын 

баяндамалар ұсынылады; көркем материалмен жұмыс (өлең, көркем проза); 

драматизация; экскурсиялар (жеке және топтық); емделушілердің есептері 

сөйлеу жұмысының ерекше түрі ретінде. 

Мектеп жасындағы тұтықпасы бар балаларда өзіне деген сенімсіздік, өз 

ортасында ойын толық жеткізе алмауы, қоғамнан шектелу, ұялу сезімдерін 

байқаймыз. Сабақ айту барысында балада көптеген қиыншылықтар болады, 

оқыған мәлімметтерін ұстазына толық жеткізе алмауы, оқығанын анық, ойын 

толық жеткізе алмағандығына қатты қынжылады. Мектеп жасындағы 

тұтықпасы бар балаларға тұтықпа басталған уақытта дер кезінде мамандарға 

медицина саласына, логопед мамандарына жүгінген абзал.  

Тұтықпаның болу себебі әр түрлі, көбіне жүре пайда болған тұтықпасы бар 

балаларда қорқу салдарынан болуы әбден мүмкін. Түзету барысында ұзақ 

уақытты қажет етеді. Тұтықпаны түзету жұмыстарынан кейін де, қайта 

белгілері болуы мүмкін. Егер балада тұтығу 8-10 жасында пайда болған болса, 

уақытылы түзете жұмыстары жасалмаса өмір бойы тұтығу жалғасуы мүмкін. 

Мектеп жасындағы тұтықпасы бар балаларды зерттеген әдістемелерін 

ұсынған А.Н.Стельникова еңбектеріне сүйенетін болсақ, тыныс алу 

жаттығуларына ерекше назар аударған. 

А. Н. Стрельникова  тұтықпасы бар балаларға ұсынған парадоксальды 

тыныс алу жаттығулары. Сөйлек кезіндегі тұтығудың логопедиялық 

жұмысында А. Н. Стрельникованың пароксальды тыныс алу жаттығулары 

кеңінен қолданылады. Жаттығу жасау кезінде өте қысқа, бірден, эмоционалды 

және белсенді түрде жасалады.  А. Н. Стрельникованың пікірінше, бастысы- 

тыныс алуды жасыра білу, "жасыру".  

Мотор гимнастикасын тыныс алу кезінде әртүрлі дыбыстарды шығарумен 

біріктіруді үйрену маңызды. "Жасырын" тыныс алу арнайы жаттығу арқылы 

жасалады: қысқа дем шығару көлбеу арқылы жүзеге асырылады, тыныс алу 

максималды түрде кешіктіріледі, созылмай, дауыстап сегізге дейін санайды, 

дем шығаруда  "сегізінші" санында артады. А. Н. Стрельникованың пікірінше, 

"жұдырыққа түйілгенді" сезінуді үйрену маңызды» . 

Тыныс алу және шыдамдылықты көрсету, қатты дем алған кезде "сегіз-

рет" максималды санын дауыстап қайталау қажет. [1, 128 б]. 

Сөйлеу аппараты көптеген логопедиялық әдістердің жағымды жағы-

бұлшықеттің дұрыс жұмыс істеуін қалыптастыру үшін ырғақты қолданады. Ең 
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ауыр жағдайларда тұтығу кезінде ән айту немесе буындап сөйлеу арқылы 

жеңілдетілетіні бұрыннан белгілі. Кейбір заманауи логопедтер ырғақты 

жұмысқа үлкен мән береді [2, 273б]. 

Мектеп жасындағы тұтықпасы бар балаларда кездесетін қосымша 

белгілер: 

- Көздерін жыпылықтату 

- Басы мен дене бөліктері жыбырлатуы 

- Жақ бөлігінің  жыбырлауы  

Жеңіл тұтығуы бар балалар әдетте оны байқамайды. Ауыр деңгейінде 

өздерінің сөйлеу кезіндегі қиыншылқтары бар екенін біледі. Тұтықпасы бар 

балаларға сөз бергенде, олардың бетінде және бұлшықеттерінде еріксіз 

қозғалыстар, мазасыздану сезімі, тұтығу қаттырақ көріне бастайды. Кейбір 

тұтығатын балаларда  кітапті дауыстап оқығанда немесе ән айтқанда, 

тұтығудың болмайтындығын айтады. 

Мектеп жасындағы тұтықпасы бар балаларға ата-аналарының қолдауы 

қажет. 

Ата-аналарға кеңес:  

1.Тұтықпасы бар балаларға қатты көңіліне келетін сөздер, ұрысуларға жол 

бермеңіз,  

ол жағдайды асқындыру мүмкін.  

2.Көпшіліктің алдыңда, қоғамда, құрбы-достарының алдында шиелініскен 

жағдайға түсірмеңіз. 

3.Баланың айқан сөздерін сабырлықпен тыңдаңыз, сөйлеу кезінде сөзін 

бөлмеңіз. 

4. Өзіңіздің жақсы көретініңізді көзқарасыңызбен білдіріңіз. 

5. Сөйлемдерді баланыңыздың орнына аяқтамаңыз.  

6. Әңгімеге қажетті арнайы уақыт бөліп қойыңыз. 

7. Баламен ашық түрде оның тұтығуы туралы сөйлесіңіз. Балаға 

түсіңдіріңіз.  

8.Тұтығудан арылу үшін логопедпен ақылдасыңыз.  

Ата-ана осы шараларды ұйымдастырып,балаға жағдай туғызуымен бірге 

логопед пен ата-ана бірлесе жұмыс жасау қажет. Олар баланың үйге берген 

тапсырмаларын орындатып, баламен жұмыс істеуге байланысты ақыл-

кеңестерді орындауы қажет. 

1. Тілдік жаттығуларды бірге орындау. 

2. Баланың үй тапсырмасын орындауын бақылау. 

3. Хормен айтылатын жаттығуларға қатынасу. 

4. Тапсырмаларды дер кезінде орындауын қадағалау. 

5. Балаға күн сайын далада таза ауада дем алғызу. 

7. Балаға ұйықтар алдында қорқынышты әңгіме айтпау, фильмдер 

көрсетпеу  

Қорыта айтқанда, мектеп жасыдағы тұтықпасы бар балаларды түзетуді 

түрлі ғалымдардың әдістерін қолдансақ болады. Тұтықпаны түзету ұзақ уақыт 



408 

 

болатып процесс. Логопед маманы мен ата-ана бірлесе жұмыс жасау арқылы  

нәтижеге жетуге болады. 
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In the address of Head of State Kassym-Jomart Tokayev to the people of 

Kazakhstan on September 1, 2020 "Kazakhstan in a new situation: a stage of action", 

as a result of the coronavirus epidemic, the vast majority of schoolchildren and 

students around the world switched to distance learning, which required a radical 

change in the method and content of work [1]. At the same time, by the order of the 

Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan dated November 

29, 2007 N590, all educational institutions have switched to a distance learning 

format, creating some difficulties in the framework of the rules "Organization of the 

educational process on distance learning technologies". In this regard, during the 

distance learning format, there is a need for pedagogical psychological support for 

parents of Primary School students. None of the reasons for this is due to the shallow 

information literacy of parents and the lack of full – fledged communication between 

the student and the teacher, when the parent plays the role of an educator, there are 

difficulties in solving problems related to individual approach and education. 

Therefore, the necessary conditions should be created for the development of creative 

potential of parents. If the concept of "New communication technologies in the field 

of Education" arises from the constant search of computer equipment and electronic 

reference systems, as well as new methods of teaching, the methodology and 

methodology of teaching must undergo changes in accordance with the requirements 

of the time. Computer technology, entering the educational environment, leads to the 

use of tools and methods to improve the learning process [2, с.36-40]. 
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In the modern world, there are many new theories and adaptations that make 

human life easier. Despite the pandemic, distance learning in Kazakhstan is not new. 

Although the education reform for Distance Education has been being prepared for a 

long time, we can focus on the features and disadvantages of this system, which helps 

both the student and the teacher save time [3]. 

The opinions of teachers, parents and students came to a common understanding 

that self-education plays a huge role in this form of Education. For example, since the 

beginning of distance learning, the quality of knowledge of students and classes with 

strong responsibility has improved. At the same time, some children, who are under 

the control of teachers, from the point of view of students, have improved their 

academic performance during Distance Learning. Because it is obvious that even 

students who leave classes under various pretexts involuntarily began to learn 

lessons. Even in case of illness, there are no obstacles for students to perform various 

tasks by connecting their smartphone and computer. Therefore, distance learning 

helps students learn with the school curriculum, staying among students in general, 

even when the student is ill for a long time or unable to attend school. 

So, let's list the most effective aspects of distance learning: 

1. The time of preparation for training and completing the task is set by the 

student himself. 

2. Freedom and creative thinking begin to develop. No matter how much the 

student wants to develop himself, implement his creative ideas, no one interferes. 

3. Accessibility – everything is available to the student while he is at home. "I 

don't know," he said. 

4. Mobility-effective implementation of teacher-student feedback is one of the 

main requirements for the success of the educational process. 

5. Technological efficiency-the use of the latest achievements of information 

and telecommunications technologies by students and teachers in the educational 

process. 

6. Social Equality — the student has the opportunity to receive an equal 

education, regardless of the place of residence, health status, elite and material 

security. 

7. creativity-favorable conditions for the development and improvement of the 

student's creative game. 

Distance learning requires organization and discipline. For example, for young 

children in primary school, it is difficult to learn independently from a distance and 

requires constant supervision of parents and teachers. In traditional studies, both at 

home and at school, special attention is paid to them. Some functions that the parent 

cannot perform are performed by the teacher, and what the teacher cannot convey is 

suspended by the parent [4, с.12-25]. And during Distance Learning, due to the lack 

of emotions and feedback for children studying in primary schools, there is a negative 

psychological environment between parents and students. So, let's list the 

disadvantages of distance learning: 

1. Lack of full-fledged communication between the student and the teacher. That 

is, all points related to individual approach and knowledge are excluded. 
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2. If there is no person nearby who emotionally paints knowledge, this is a 

significant disadvantage. 

3. The need for a number of individual psychological conditions. Distance 

learning requires strict self-control, the result of which directly depends on the 

independence and consciousness of the student. 

4. The need for constant access to information sources. Good technical 

equipment is required, but not everyone who wants to study has access to a computer 

and the internet. 

5. As a rule, students experience a lack of practical training. 

6. Students are not constantly monitored and are also difficult to do. 

7. Negatively affects the work of the circle. 

8. In the case of distance learning, the basis of training is made in writing. For 

some students, communicating their knowledge in writing can be a major obstacle. 

Students will be able to improve their knowledge through distance learning and 

the ability to use information systems will increase. For example, searching for the 

necessary literature and educational books, performing control and test tasks, 

laboratory work, ready-made reports, and participation in remote Olympiads affect 

the development of a student's creative potential. What psychological assistance can 

we provide to students in the context of distance learning? Dialogue and respect, 

friendship is important for the child to make a decision to complete the teacher's tasks 

himself. It is necessary to discuss with him what will help and what can interfere. 

Constant fear of not being able to meet the expectations of others leads to the fact that 

even a capable child is not able to properly demonstrate their capabilities. However, 

the most capable children live in a fast rhythm, are engaged in chess, English, 

Computer Science, which is probably why they have a low ability to cope with stress.  

In conclusion, the impact of the coronavirus epidemic on human psychology is 

great, and the reason for providing pedagogical and psychological support to parents 

of Primary School students in the context of distance learning is that due to the 

current epidemic situation, distance learning has become a form of education, and 

many new theories and adaptations help. This system, which helps both the student 

and the teacher to save time, has its own features and disadvantages, but this learning 

process requires taking into account the psychological and emotional state of the 

parents and providing pedagogical support. It is possible to come to a common 

opinion that the opinions of teachers, parents and students indicate that self-education 

plays a huge role in this form of Education. The reason is that due to the lack of full – 

fledged communication between the student and the teacher, the parent plays the role 

of an educator and has difficulties in solving problems related to individual approach 

and education. 
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В высоко - технологичном мире остро стоит вопрос об ориентировании на 

стандарты мировой экономики и формирование конкурентоспособной нации. 

Переход на новое качество человеческого капитала, создание условий для 

обучения и воспитания разносторонне развитого конкурентоспособного 

специалиста, адекватно реагирующего на современные процессы глобализации 

это одни из конкретных шагов, который президент страны озвучил в ежегодном 

послании народу Казахстана. В планетарном масштабе человечество вступило в 

эпоху четвертой промышленной революцией, где информационно – 

коммуникационные технологии проникают во все сферы человеческой жизни, в 

том числе и в образование [1]. На сегодняшний день объём внедряющихся и 

использующихся в учебном процессе информационных технологий таков, что 

порождает ощущение поворотного сдвига в педагогике и смены 

образовательной парадигмы. Действительно ли это так и каковы основные 

преимущества и недостатки цифровой педагогики рассматривается в данной 

статье.  
Компьютеризация и установившаяся ситуация всеобщего использования 

ИКТ затронуло все уровни образования, который имеет ряд преимуществ и 

возможности для педагогов. Во - первых размещение учебного материала в 

системах дистанционного обучения университета или на личном веб-сайте, 

активное использование электронной почты при распространении материала. 

Во – вторых в рамках дистанционного обучения проведение онлайн лекции, 

видеоконференции и семинаров со студентами в качестве учебных занятий на 

таких платформах как Zoom, Webex, а также разработка видео – лекции, 

презентационных материалов с использованием различных программных 

обеспечении, подготовка онлайн-тестирования, контрольных мероприятий и 

опросов с помощью GoogleForm для создания обратной связи [2]. В – третьих 

прохождение дистанционных курсов в целях повышения квалификации и 

получение сертификата, что экономит время и финансовые ресурсы педагога. 

Одним из основных преимуществ цифрового образования доступность 

электронных библиотек, научных журналов, а также использование цифровых 

образовательных средств. Однако наряду с положительными сторонами 
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существуют и сложности, такие как неравный доступ к широкополосный 

глобальной сети [3, с 6], повышение квалификации педагогов в области 

качественного применения ИКТ, подготовка специалистов, владеющих 

методиками применения современных ИКТ-средств в обучении, формирование 

информационной компетентности в сфере обработки информации. 
Вышеперечисленные возможности и преимущества цифровой педагогики 

требует разработки определенных методических рекомендации и подходов по 

внедрению ИКТ в учебный процесс. Таким образом из - за динамично 

использующихся информационных технологий, который представляет собой 

«большие данные», можно ли говорить о смене парадигмы? В педагогике 

существует такое понятие, которое В.В. Краевский определил «парадом 

парадигм», что дает основание для констатации, что в современной педагогике 

парадигмы могут существовать параллельно, не исключая друг друга, 

например, как: когнитивная, культурологическая, личностно - 

ориентированная. Краевский считал, этот «парад парадигм» порождает 

большое количество различных педагогик, таких как: гуманная педагогика, 

театральная педагогика, педагогика развития и множество других, также свою 

нишу на сегодняшний день находит и цифровая педагогика. В связи с этим 

можно предполагать, что ИКТ не является революционным сдвигом 

образовательной парадигмы, а иными словами она дополняет существующую 

парадигму новыми возможностями, при котором информация не 

рассматривается в качестве конечной цели, а является средством для решения 

проблем, связанных с повышением эффективности подготовки обучающихся 

[3, с 3-4].  
На сегодняшний день современный образовательный процесс и цифровая 

педагогика неразделимо связаны друг с другом и обусловлены такими 

параметрами, как: качество, эффективность, персонализация, интенсивность, 

адаптация. По мнению [4, с 30-31], принцип цифровой педагогики заключается 

не в традиционном использовании цифровых ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий для преподавания и создания образовательного 

цифрового контента, а в  цифровой трансформации образования и цифровой 

педагогики — в разработке нестандартных подходов решения традиционных 

педагогических задач, в и развитии креативного процесса обучения на основе 

больших данных, искусственного интеллекта, визуальных средств виртуальной 

и дополненной реальности, что эффективно будет способствовать: 
-  учета достижений в диджитал формате 
- организация собственной траектории индивидуального развития, выбор 

студенту возможности определения цели обучения, выбору стратегии и способа 

обучения, темп и уровень усвоения учебного материла, обучаясь в 

предпочитаемом им ритме и в удобное время; 
- реализации адаптивных систем и алгоритмов обучения, позволяющих 

автоматически подстраивать программу обучения под каждого студента на 

основе модели обучающегося в зависимости от учета психолого-
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педагогических, физиологических, профессионально-ориентированных 

факторов [5, с 2-4]; 
- разработке системы контроля и диагностики и образовательных 

результатов, обучающихся, которая дает возможность определить базовые и 

дополнительные критерии и учесть степень сформированности необходимой 

компетенции у студента; 
Следовательно, модернизация системы образования обусловливает 

необходимость реформы образовательного процесса с целью использования 

возможности цифровой педагогики с максимальной рентабельностью, для 

подготовки конкурентоспособных студентов к реализации профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики и к жизни в цифровом обществе 

[6, с 1]. XXI век считается веком высоких технологии, искусственного 

интеллекта, виртуальной реальности и многих других аспектов [8, с 3], 

внедрение которых в образовательный процесс не цель и не дань моде, а 

возможность выбора наиболее приемлемой методики, цель которой в первую 

очередь качество современного обучения.   
 
Использованные источники:  
1. Otan N. Послание Главы государства Касым - Жомарта Токаева народу 

Казахстана . 1 сентября 2020 г . 2020. 
3. В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ». 2020. 
4. Среде В.О. Трансформация Учебного Процесса. 2016. P. 9–11. 
5. Калинина С.Д. Цифровая педагогика : революционный сдвиг 

педагогической парадигмы или новое видение современной 

образовательной среды ? P. 32–36. 
6. Токтарова В.И., Шпак А.Е. Цифровая педагогика : интерпретационный и 

содержательный анализ. 2020. № Dhte. P. 28–33. 
7. Токтарова В.И. Adaptive system of the mathematical training of HEI 

students : structural and content components. 2017. 
8. Нухулы А. А. Нухулы. 2019. P. 4–13. 
9. Journal P., Is V. Формирование ИКТ-компетенций студентов 

университета в условиях цифровой революции Сэкулич Наталья 

Борисовна. 2017. Vol. 7. P. 302–314. 
 

  

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ МАНСАПТЫҚ 

БАҒДАРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БсАҒЫТТАРЫ 

Рахметқалиева Н.Р., Ересов Е.Е., Канидуллаева Ш.М.,                                                    

Таңатарова І.Б., Рамазанова А.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 



414 

 

Біздің ғасырдың басында мансаптық бағдарлаудың алғашқы зертханалары 

пайда болған кезде жұмыс іздеп қалаларға қоныс аудара бастаған көптеген 

адамдар мамандық таңдау проблемаларына тап болды, бұл бірқатар елдерде 

өнермансаптық өндірістің қарқынды өсуімен байланысты болды. Сонымен 

қатар, бұл проблемаға тек жұмыс іздейтін адамдар ғана емес, сонымен бірге 

жұмыс берушілердің өздері де тап болды, олардың алдында жұмыс күші 

нарығы пайда болды, яғни.ең лайықтысын таңдау мүмкіндігі. Осылайша, XX 

ғасырдың аяғы-ХХI ғасырдың басында көптеген адамдарға қызмет көрсететін 

және жаңа жұмыс орындарына үміткерлердің де, осы орындарды ұсынатын 

және маңызды, мансаптық бағдарлау қызметтерін төлеуге дайын 

кәсіпкерлердің де қажеттіліктеріне жауап беретін арнайы мансаптық  бағдарлау 

қызметтерін дамыту қажеттілігі туындады. Бірақ ірі өнеркәсіптің өсуі мен 

дамуымен байланысты мансаптық бағдарлаудың пайда болу критерийі 

әлеуметтік-экономикалық сипатқа ие және кәсіби өзін-өзі анықтау 

проблемасының психологиялық-педагогикалық себептерін түсіндірмейді. 

Адамның жас ерекшеліктерін білу, оның жеке психологиялық 

сипаттамаларын ескеру-адамның кәсіби қалыптасуын психологиялық тұрғыдан 

сауатты қолдаудың міндетті шарты. Психологиялық қолдау-бұл тұлғаның 

кәсіби қалыптасуын зерттеу, қалыптастыру, дамыту және түзетудің тұтас 

процесі. Психологиялық сүйемелдеу тұлғаның кәсіби дамуының бағдарлы 

өрісін құруды, кәсіби өзін-өзі нығайтуды, өзін-өзі бағалауды, жедел көмек пен 

қолдауды, өмірдің өзін-өзі реттеуін, кәсіби өзін-өзі сақтау технологияларын 

игеруді және оқушылардың кәсіби бағдарлы маңызды құзыреттіліктерін 

дамытуды-өмірлік және кәсіби өзін-өзі анықтаудың ситуациялық мәселелерін 

шешуде хабардар болуды, ұсынуды, кейбір іс-қимыл алгоритмдерін білуді, 

анықтауға психологиялық-педагогикалық қолдауды пайдалануға дайын болуды 

қамтиды [1, 18б]. 

Мұғалімдер мен психологтар үшін осы уақытқа дейін адамның өзінде не 

өзгергенін түсіну маңызды деп келеді. Дамыған қоғамдық өндіріс пен өсіп келе 

жатқан әлеуметтік ұтқырлық жеке таңдау шеңберін кеңейтті. Жаңа уақыттың 

ерекшелігі - адамдарға таңдау еркіндігі мәселесі. Психологиялық тұрғыдан 

алғанда, бұл проблема адамның бостандығын шектеуге байланысты 

проблемалардан кем емес.  

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді зерттей отырып, біз еліміздің  

мансаптық мансаптық бағдарлау тәжірибесіне назар аудардық.  Жалпы талдау 

жасай отырып, біз ХХ ғасырдың басынан бастап оқушылардың кәсіби 

бағдарлануы бойынша жұмысты қадағаладық. Жиырмасыншы шы жылдары 

«жастарды жұмысқа тікелей орналастыруға» басты назар аударылды. Бұл 

уақытта Ф.Парсонстың «үш факторлы» моделінің кәсіби мансаптық бағдарлау 

тәжірибесі тиімді қолданылды, ол жас адамның жеке мүмкіндіктерін анықтауға, 

оларды мамандық талаптарымен байланыстыруға және одан әрі жұмысқа 

орналастыруға бағытталған [2]. Сондықтан отандық жоғары оқу орындары 

түлектерінің жартысына жуығы мамандығы бойынша жұмыс таба алмайтыны 
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кездейсоқ емес, ал әрбір үшінші жас отандық жастар жұмыссыздығын маңызды 

проблемалардың бірі деп санайды. 

Жастардың кәсіби өзін-өзі айқындауын қолдау саласында жаңа 

шешімдерді іздестіру мансаптық бағдар беру құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. Бұл жасөспірімге негізгі немесе орта мектепті бітіргеннен 

кейін таңдау жағдайындағы мансаптық бағдарлаудың қажетті деңгейін 

педагогикалық, психологиялық және ақпараттық қолдаудың нәтижесі ретінде 

қарастырылуы мүмкін және оқушының дайындығында көрінеді. Жалпы ол 

келесі бағыттарға назар аудара жіктеуге болады. 

 

 

Кесте 1 

 

 
 

 

Тұрақтылық. Бұл мансаптық бағыт өмірлік оқиғаларды болжау үшін 

қауіпсіздік пен тұрақтылыққа деген қажеттіліктен туындайды. Оның екі түрі 

бар: жұмыс орнының тұрақтылығы және тұрғылықты жердің тұрақтылығы. 

Біріншісі белгілі бір қызмет мерзімін қамтамасыз ететін, осыған байланысты 

жақсы беделге ие (жұмысшыларды жұмыстан шығармайды), жұмыстан 

шығарылғаннан кейін өз қызметкерлеріне қамқорлық жасайды және үлкен 

зейнетақы төлейді, өз саласында сенімді болып көрінеді. Осындай бағыттағы 

адам өз мансабын басқару жауапкершілігін жұмыс берушіге ауыстырады. Егер 

ол компанияға қажет болса, ол кез-келген жерге барады. Тұрғылықты жердің 

тұрақтылығына назар аударатын адам өзін географиялық аймақпен 

байланыстырады және оның тұрғылықты жерінен «үзілуіне» жол бермейтін 

кезде ғана жұмысын өзгертеді. Тұрақтылыққа бағытталған адамдар, егер ол 

қауіп пен уақытша қолайсыздыққа тап болса, көтерілуден бас тартады. 

Мансаптық 
бағдарлаудың 

бағыттары 

білім беру және 
кәсіби 

қоғамдастықта өзін-
өзі көрсету, өнімді 
игеру қажеттілігін 

сезіну; 

өзгермелі қоғам мен 
еңбек нарығы 

жағдайында білім беруді 
жалғастыру және кәсіби 

қалыптасу туралы 
шешім қабылдау үшін 

қызмет тәсілдерінің 
кешенін меңгеру. 

мақсатқа жету үшін 
ішкі және сыртқы 

ресурстарды тиімді 
ұйымдастыру; 

білім беру кеңістігі 
ұсынатын таңдау 

нұсқаларын таңдау 
немесе нұсқаларын 

жобалау; 

білім беру және 
кәсіби мақсат қою; 
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Жоғары кәсіптік білім алуға деген мотивациядан айырмашылығы, кәсіптік 

мансаптық бағдарлау жас адамның өзінің кәсіби қызметінің түрі мен саласын 

таңдауын, нақты жұмыспен айналысуға деген ұмтылысын анықтайды. Кәсіптік 

мансаптық бағдарлау білім алу процесін емес, мақсатты анықтайды. Нақтылық 

деңгейі бойынша кәсіби бағдарлар жеке мамандық деңгейінде кәсіби қызметке 

бөлінеді нақты тип; мамандандыруды ескерусіз кәсіби қызмет түріне арналған 

қондырғылар -аралық тип; кәсіби қызмет пен маманданудың түрін 

көрсетпестен белгілі бір Біліктіліктің физикалық немесе ақыл - ой еңбегіне 

арналған қондырғылар-дерексіз тип. 

Кәсіби бағдарды қалыптастыруға әсер ететін факторларға жатады: 

1) мамандықтың беделі; 

2) қоғам үшін құндылық; 

3) осы кәсіп өкілдеріне тән жеке қасиеттер; 

4) жоғары еңбекақы; 

5) ішкі кәсіптік қатынастарға тән қатынастардың қағидаттары, нормалары; 

6) лауазымдық міндеттердің жеңілдігі мен қарапайымдылығы немесе дене, 

психикалық, зияткерлік қабілеттерінің төмен шығындары; 

7) олардың көптеген қабілеттерін жүзеге асыру мүмкіндігі; 

8) мансапты тез жоғарылату үшін кәсіпті пайдалану мүмкіндігі; 

9) өзіңізге ұнайтын нәрсені жасау мүмкіндігі. 

Студенттер өздерінің кәсіби өсуіндегі білімнің рөлін білім көзі (65%) және 

өз көзқарасын сауатты баяндай және қорғай білу (53%) ретінде қабылдайды. 

Екінші орында-интеллектуалды және рухани өсудің қайнар көзі ретіндегі 

білімнің аспаптық маңыздылығы (45%), сондай-ақ 8-дің терең құлдырау 

қабілеті. Студенттердің құндылық және кәсіби бағдарын салыстырып қарайтын 

болсақ. Негізгі типтерге бөлу арқылы қарастыруға болады. 

Бірінші түрі бойынша – мамандыққа деген қызығушылықтың басым 

болуы, қоғамның маңыздылығына жалпы құндылықтарды дәріптеуге деген 

әрекет етуі. Мұндай студенттерге мамандықтың қоғам үшін маңыздылығын 

түсіну, кәсіпте тұрақты жеке құндылықтарды жүзеге асыру мүмкіндігі 

маңызды. Ең алдымен, олар тез мансаптық өсуге және кәсіби қызметтің 

қарапайымдылығына қызығушылық танытады. 

Екінші түрі бойынша - жеке тұлғаның екінші түрі ең аз физикалық және 

интеллектуалдық шығындармен оңай өмір сүруге қызығушылық танытады. 

Мұндай адамдар үшін бос уақыттың көп болуы маңызды, ең алдымен, 

отбасымен жұмыс істеу үшін, олар жұмыстан шаршамайды, оған көп күш пен 

денсаулық жұмсайды. Олардың салаға ерекше қызығушылығы жоқ, жоғары 

табыстың мақсаты да оларға тән емес. 

Үшінші түрі. Жеке тұлғаның үшінші түрі үшін керісінше, ең бастысы - көп 

ақша табу, қоғамда бедел мен жоғары мәртебеге ие болу, назарда болу, тез 

мансап құру. Ол үшін олар көп күш жұмсауға дайын, қызықты емес, бірақ 

пайдалы іспен айналысуға дайын. Мұндай студенттер өзін-өзі жүзеге асыруды, 

таланттарын ашуды өмірлік мақсаттарға жетуге кедергі ретінде қабылдайды. 
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Төртінші типтегі тұлғалар көпшіл, басқалардың кәсібилігін бағалайды. 

Мамандықтан олар жақсы психологиялық климатты, құрметті тұлғааралық 

қатынастарды, ерекше және қызықты адамдармен жұмыс істеуді күтеді. Ол 

үшін олар баяу алға жылжуға, жұмысқа көп уақыт бөлуге дайын. Сонымен 

қатар, кәсіптің өзі, оның функциялары, қоғам үшін маңыздылығы, құқықтық 

қатынастар мұндай адамдар үшін ерекше қызығушылық тудырмайды. 

Сондықтан, олар үшін мамандық таңдаудағы басты себеп ол білікті маман 

болуы, арасында жақсы психологиялық қабілеттердің болуы. 

Дәстүр мен парыздың басым құндылықтары бар студенттерде  жеке 

қасиеттерінің маңызы жоғары, олар үшін мамандықтың нақты өкілдерінде 

көрінетін оң имиджі бар мамандықтың болуы маңызды. Қарым-қатынастың 

жетекші құндылығы бар тез мансаптық өсуді басшылыққа алады, олар жоғары 

табысқа қызығушылық танытпайды. Студенттерге, олар үшін ең бастысы-

таным, маңызды беделі мамандық. Мұны өз өмірінде шығармашылықтың 

қажеттілігін түсінетін студенттерге де жатқызуға болады. Жалпы сөзімізді 

қорытындылай келе, мансаптық бағдарлау ол студенттердің жоғары оқу 

орындарын бітіру арқылы өзінің қалауын таңдау арқылы білім мен дағыдыны 

қалыптастыруда көптеген әрекеттерді жасай отырып кәсіби түрде дамуын 

қалыптастыру деп айтуға болады. 
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ДАУН СИНДРОМЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕЛУ 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Садуақасова А., Қуанышбаева А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Даун синдромы бар балаларды әлеуметтік бейімдеу мәселесіне баса назар 

аударып, жұмыс жасау қажет. Сонымен қатар,  мұндай балаларға деген қоғам 

көзқарасын өзгертіп, олардың санының артуына байланысты нақты әлеуметтік 

шешімдер қабылдануы тиіс.  

Даун синдромы бар балалар күрделі суреттер мен бейнелерге қарап, 

олардың ерекшелігін табудан қашады. Керісінше қарапайым, бір нәрсеге ғана 

өз көңілі мен ойын шоғырландырады және бұл уақытша ғана құбылыс емес, 

олардың өмірінің соңына дейін жалғасады. Көру қабілеті мен қабылдауының 

толыққанды дамымағандығынан, заттарды танып-білуде қателіктер болуы 
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шартты. Себебі бұл балалар заттардың бөлшектерін көрмейді және оны табуға 

тырыспайды. Мейлінше ашық түсті бейнелерге ғана көңіл бөледі.  

Баланың қарапайым ғана өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын игеруі оны 

қоршаған ортаға тәуелділік сезімін азайтып, өз күшіне сенімін арттырады. Сол 

себепті минималды қажетті өмірлік-тәжірибелік дағдылар да ерекше маңызға 

ие болуы тиіс.  

Даун синдромы бар балалардың бойында дағдыларды қалыптастыруда 

қарапайымнан күрделіге қарай кезекті жұмыс жасау қажет. Яғни, дене 

гигиенасы, әжетханамен қолдана білу, тамақ ішу, азық-түлікті дұрыс пайдалана 

білу мен оларды тазалау, киіну мен шешіну, аяқ қиімді киіп, шешу, киім мен 

аяқ киімді тазалап ұстап, үй тазалығын сақтау, ойыншықтарын жинау, үй 

жануарларына күтім жасау секілді іс-әрекеттерді үйретуге көшкен дұрыс.  

Даун-баланың әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру барысында, оның 

жағымды жақтарын міндетті түрде атап көрсету қажет [1, 87 б.]. 

Балалардың үлкендермен қарым-қатынаста бірқатар қиындықтарға тап 

болауы ықтимал. Біз білетініміздей интеллекті бұзылған балаларға 

эмоционалдық ауытқу (көңіл-күйінің жиі бұзылуы); инициативасы мен 

өздігімен әрекет етудің болмауы; бір нәрседен екіншісіне тез арада ауыса 

алмауы; үйретілген дағдылар бойынша ғана әрекет етуі, сенгіштік тән немесе 

барлық жаңа нәрселерге түпкілікті қарсы болады.  

Балаларды үнемі барлығына үйрету қажет, тіпті күлуге де. Себебі, күлу 

бұл бізге туылғаннан берілген сезім емес, әлеуметтік факторлардың әсерінен 

туындайтын процесс. Сол үшін де мұндай ерекше балаларға күлуге, сөйлеуге 

итермелейтін жағдайларды туындатып, қалыптастырып отыру ата-аналар мен 

олармен жұмыс жасайтын әлеуметтік қызмет және т.б. мамандар үшін де 

маңызды болып табылады.   

Балаларға жеке сөздерді қайталатып, сөйлемдер мен фразаларды, сонымен 

бірге өтішінтерді жаттауға міндеттеу керек. Үйретілген сөздің мағынасын 

түсіну үшін, барлық заттарда баспа әріптерімен жазылған, үлкен шрифтегі 

заттың атауын іліп қоюға болады (ОРЫНДЫҚ, ЕСІК, ТЕРЕЗЕ және т.б.). 

Заттың атауына көрсете отырып, сөзді айтып және затты көрсету арқылы 

кешенді жұмыс жасауға болады. Тексеру үшін заттың атауын айтып, қайда 

екенін сұрауға болады. Егер бала қиналса, онда бұл жаттығуды қайта басынан 

бастау қажетті. Сонымен бірге, қабырғаға заттың атауы жанына суретін салып 

іліп қойған да дұрыс. Осылайша, баламен суретпен жұмыс жасаймыз. Бала 

суретке қарағанда оның жүзінде белгілі бір эмоциялар пайда болып және ол сөз 

арқылы жеткізілуі тиіс [2, 39 б.]. 

Балалармен жұмыс барысында ата-ананың немесе әлеуметтік қызметкердің 

сөйлеу мәнері мен дауысы қатты емес, жағымды болғаны абзал. Балалармен 

жиі сөйлесіп, өзінің жасаған барлық іс-әрекетін сөзбен көрсетіп отыруы тиіс. 

Орындалып отырған іс-әрекет пен қоршаған ортаға танымдық қызығушылықты 

туындатып, баламен сөйлесіп, оның жауап беруін  күту қажет [3, 13 б.].  

Үйде, қоғамдық орындарда және көшеде өзін-өзі ұстай білуді, өз 

әркеттерін сыни бағалай білуді және «Мен қалаймын» деген қалауын бәсеңдете 
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отырып, жинақылық пен шыдамдылыққа үйретуіміз керек. Себебі, оның қалауы 

біздің қалауымыз бен қоршған ортаға қайшы келуі мүмкін. Егер ата-ана Даун 

синдромы бар баланың қалауын үнемі орындайтын болса, онда бұл балаға да, 

ата-анаға да және қоғам үшін де қауіпті. Яғни, бала ешқандай әлеуметтік 

дағдыларға үйрене алмайды және өз қажеттілігін қанағаттандырып, қоғаммен 

байланысқа түсе алмағандықтан, үнемі қоршаған ортадан тыс қалып, шеттетуге 

тап болады. Соның салдарына бала, одан сайын психикалық шектеуде қалып, 

Даун синдромымен қатар жүруі мүмкін ауытқулардың өршуіне алып келу 

ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан да, баланың қалауының орнына 

қоғамдық қажетті әлеуметтік дағдылар мен қабілеттерді үйрету маңыздырақ 

болып табылады. Ал мұны қалыптастыру үшін тығыз әрі мейірімді байланыс 

қана көмектесе алады. 

Даун синдромы бар балалардың сөйлесу дағдысын қалыптастырудың 5 

негізгі бағытын атауға болады: 

1. Көңіл-күйін шоғырландыру мен қоршаған ортаның қарым-қатынасына 

жауап беру дағдысын дамыту. 

2. Сөзді қабылдауын дамыту. 

3. Еліктеу дағдысын дамыту. 

4. Кезектілікті сақтау дағдысын дамыту. 

5. Күнделікті өмірде сөйлесу дағдысын қолдануын дамыту. 

Баламен жұмыс жасамас бұрын өзіңізге нақты міндеттерді қойып алуыңыз 

қажет екендігіне тоқталған болатынбыз. Баланы ең біріншіден қандай іс-

әрекетке үйретуіміз қажет? Мысалы, өз бетімен киінуге, тамақ ішуге столды 

даярлау мен ыдысты жинауға және т.б.  мұндай дағдыларға үйрету үшін 

баланың сенсорлық, психомоторикалық, эмоционалдық және танымдық секілді 

барлық психикалық процестерін іске қосуымыз керек [4, 78 б.]. 

Отбасында тәрбиеленетін балалармен коррекциялық жұмыс ата-

аналарының белсенді түрдегі қатысуымен жүргізіледі. Салыстырмалы түрде 

отбасында ата-аналарының және арнайы мамандардың қатысуымен 

жүргізілетін коррекциялық жұмыс баланың жоғарғы деңгейдегі жетістіктеріне 

жетуіне мүмкіндік береді.  

Арнайы мектепке дейінгі мекемелерде ерекше қорғаншылық ереже 

сақталған: бұл бәрінен бұрын мейірімді, бірқалыпты атмосфера, қақтығысты 

жағдайды алдын ала ескерту, әрбір баланың ерекшелігін есепке алу басты 

назарда болады. Балаларды кез келген іс-әрекетке үйретудің бірі бұл ойын.  

Сондықтан да барлық балабақшаларда ойын арқылы олардың танымдық 

қабілеттері мен қарым-қатынасқа түсу дағдыларын қалыптастыру мен  дамыту 

ұйымдастырылған. Ал, интеллекті бұзылған балаларды сюжетті-рөлдік 

ойындар арқылы дамыту біршама қиындық туындатады. Көптеген 

ғалымдардың зерттеу нәтижелеріне сүйенетін болсақ, бұл балаларда 6-7 жасқа 

келген кезде де бірқатар басты қызметтерді орындай алмауы мүмкін. 

Алайда, бұл балалармен сюжеттік-ойындардың қиындық 

туғызатындығынан ғана біз олардан бас тарта алмаймыз. Себебі, кез келген 

жүргізілген жұмыс толыққанды болмаса да, бір жағымды көрсеткішін 
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көрсетеді. Сондықтан да, рөлдік ойындар ойнау дәрежесіне жеткенге дейінгі 

барлық психикалық процестерін дамыту мен жетілдіру маңызды болып 

табылады [5, 62 б.]. 

Атап өткеніміздей, Даун синдромы бар балаларды әлеуметтік бейімдеу 

арнайы сабақтарда және арнайы ұйымдастырылған ойындарда жүргізіледі.  

Ойын және еркін іс-әрекет. Балалардың өз бетінше іс-әрекет жасауын ең 

біріншіден ойын ықпал етеді. Ойын арқылы баланың өз ойындағы әрекетті 

жасауға ұмтылысы, белгілі бір қызметтерді атқаруы мен бір әрекеттен 

екіншісіне ауысу қабілеті дамиды.  

Ойын – баланың өзін еркін ұстауға, өз ойын жүзеге асыруға және 

эмоционалды қалыпты көңіл-күйді сезінуге мүмкіндік береді. Ойын арқылы 

баланың қиялы, сезімдерін реттеуі, қарым-қатынасқа түсу мен өзара түсіну 

секілді қабілеттері дамиды. Ойынның субъективті құндылықтары мен 

объективті дамытушы мазмұны баланың өмірін дұрыс ұйымдастыру мен 

тәрбиелеуге ерекше ықпал етеді [6, 137 б.]. 

Ойын баланың толығымен өзін-өзі шығармашылық дамытушы құралы 

болуы үшін, ол үлкендердің берген тақырыбы мен регламентіне бағытталмаған, 

еркін түрде болуы тиіс. Бала толығымен еркіндікті сезініп, ойынның күрделі де 

қиын қырларын меңгеріп, оны орындауды және ондағы рөлдердің тілін өз 

басынан өткізу арқылы түсінуі тиіс.  

Ол үшін біз қалыптасқан регламент пен стереотиптен бас тартуымыз 

қажет, сол кезде ғана ойынның оң әрі жағымды нәтижесіне қол жеткізе аламыз. 

Әлеуметтік қызметкер немесе ата-ана ойын барысында балалардың еркін 

ойынына еніп және ойнаушы серіктестің позициясын қабылдап, балаға өзіндік 

дамуға мүмкіндік беретін жағдайды қалыптастырады.  

Әрбір ойын баланың тұлғасын дамыта отырып, қоғамға бейімделуіне 

септігін тигізеді. Баланың өзіне таныс ойыншықтары мен заттарымен ойнауы 

оның әлеуметтік бағдарлану саласын кеңейтеді. Ол үшін арнайы қымбат 

құралдар мен ойыншықтарды сатып алудың қажеттігі жоқ, үйдегі бар қасық, 

ожау, қақпақ секілді заттардың өзі де жеткілікті. Себебі, бұл заттар күнделікті 

өмірде қолданылатындықтан, дағдыларының тез қалыптасуына мүміндік 

береді.  

Даун синдромы бар балаларға ұсынылатын ойындарды келесі түрлерге 

бөлуге болады:  

- Коррекция мен сенсорлық саланы дамытуға бағытталған ойындар (сезіну 

мен қабылдау); 

- Коррекция мен психомоторикалық саланы дамытуға бағытталған  

ойындар (мимика, қол моторикасы, жалпы қозғалыстар координациясы); 

 -Көңіл бөлу мен есте сақтауды дамытуға бағыталған ойындар; 

 -Коммуникативті дағдыларды дамытуға бағытталған ойындар (қарым-

қатынасқа түсу дағдысы); 

 -Өз-өзіне қызмет көрсетуді дамытуға бағытталған ойындар. 
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Осы аталған ойынның бағыттарын ұстанған жағдайда балаларға үйрету 

кезіндегі сабақтар балаға табиғи ортаны қалыптастырып, тиімді әсер етеді [7, 24 

б.]. 

Балаларда ойынмен қатар әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруда 

сабақтардың да маңызы ерекше. Педагог немесе әлеуметтік жұмыскер өз білімі 

мен қабілеттерін балаға бере отырып, оның физикалық, рухани дамуына 

септігін тигізеді.  

Бала дамуына жағымды жағдай жасаудың тағы бірі бұл оның отбасылық 

тәрбиесін дұрыс ұйымдастыру. Көптеген ата-аналар балалар үшін отбасында 

жағымды жағдайды ұйымдастырып, қалыптастыруға тырысады, алайда оларға 

көбінесе білімі мен қабілеті жетіспей жатады. Себебі, ақыл-ойының дамуы 

артта қалған бала үшін ата-аналар тарапынан шыдамдылық, батылдық, 

түсінушілік және педагогикалық тапқырлық та талап етіледі.  Балаға күнделікті 

үйретудегі дұрыс жасалған бағыт міндетті түрде жағымды нәтижесін беруі тиіс, 

тіпті бала отбасы жағдайда ата-анасының көмекшісіне де айналуы ықтимал.  

Осылайша, ақыл-ойы дамуының артта қалған Даун синдромы бар 

балаларды үйрету мен оқыту өте күрделі педагогикалық және әлеуметтік міндет 

болып табылады. Бұл міндеттерді шешу балаларды өз мүмкіндіктеріне сәйкес 

өз-өзіне қызмет етуге дайындауға үйретеді. Іс-әрекет – адам өміріндегі 

маңызды қызметтердің бірі. Кез келген тұлға еңбек ету арқылы өзін-өзі 

қамтамасыз етіп, рухани және материалдық молшылыққа қол жеткізеді. 

Сондықтан мұндай балаларды өзінің мүмкіндігі келетін еңбекке баулу, үйрету 

және дағдыландыру арқылы оның әлеуметтік бейімделуіне мүміндік аламыз. 

Әрине, еңбекке баулу міндетті түрде, баланың бойындағы ауытқушылық пен 

оның ерекшелігіне қарай жүргізілуі тиіс. Бастысы баланың бойындағы орын 

алып отырған бастапқы ауытқушылық маңызды рөл атқармайды, керісінше 

оның әлеуметтік салдары әсер етеді. Жүргізілетін кез келген әлеуметтік, 

педагогикалық, медициналық немесе психологиялық жұмыс ауытқушылықты 

толығымен жойып жібере алмайды, тек сол ауытқушылық арқылы орын алып 

отырған қиындықтың алдын алып, жеңілдете алады.  

Сондықтан да, Даун синдромы бар және басқа да «ерекше» балалардың 

табиғи жетіспеушіліктерін әлеуметтік толықтыру әдісі арқылы тәрбиелеу ең 

дұрыс жол болып табылады. Бұл дегеніміз баланы әртүрлі қоғамдық қарым-

қатынастарға, белсенді әңгімелесуге, қоғамдық-пайдалы іс-әрекетке тарту және 

сол арқылы оның компенсаторлық мүмкіндіктерін дамыту. 

Әлеуметтік бейімделу – қоғамдық нормалар мен құндылықтар жүйесіне 

сәйкес «ерекше» балалардың мінез-құлқын икемдеу.  

Оларда орын алған ауытқушылықтарына қарай, қоршаған әлеуметтік 

ортамен байланысы мен қабілеті төмен әрі күрделі, болып отырған өзгерістерге 

жауап беруі де қиындық тудырады. Олар өз ерекшелігіне сәйкес дайындалған 

коррекциялық-пеадгогикалық тапсырмаларды орындауда да қиындықтарға 

жолығып, оның өзі баланың мінез-құлқындағы ауытқушылығына алып келуі 

ықтимал. Мұндай балаларға қоғаммен мейірімді байланыс орнату арқылы, 

қоғамның белсенді өміріне араласып, әлеуметтік бейімделуіне жол ашамыз. 
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Әлеуметтік бейімделу адамдармен әлеуметтік өзара қарым-қатынас 

негізінде қалыптасатын болғандықтан, белгілі бір субъектінің немесе топтың 

қоғамға бейімделгендігі бір жағынан әлеуметтік ортамен, екінші жағынан оның 

өзінің қабілеттерімен анықталады. 

Бейімделудің жемістілігін анықтайтын әлеуметтік факторлар қатарына 

топтағы адамдардың біліктілігі, оның әлеуметтік жағдайы, қойылған 

талаптардың бірегейлігі, топ мүшелерінің іс-әрекетінің сипатына тікелей 

тәуелді болып келеді. 

Сондықтан да, Даун синдромы бар баламен жұмысты ұйымдастыруда, 

оған арнайы әлеуметтік ортаны қалыптастыру қажет. Оның әлеуметтік 

ортасында ата-анасы міндетті түрде болатындықтан, ата-аналарымен де арнайы 

жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар, Даун синдромы бар балалары бар 

ата-аналарға арналған арнайы оқу курстары жүргізілетін болса, нұр үстіне нұр 

болар еді деген қорытындыға келеміз.   
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті  

 

Зияты зақымдалған балалардың эмоционалды және тұлғалық даму 

проблемасы ХХ ғасырдың 30- жылдары ерекше көкейкесті болды. Зияты 

зақымдалған балалардың психологиясын зерттеген ғалым С.Д.Забрамная 

көрсеткендей, олигофрендерде танымдық, эмоционалды және ырықтық 

аумағының дамымауының себебі қалыптан қалуда ғана емес, сонымен қатар 

тереңнен бойлайтын өзгешелікте екені дәлелденді. Мұндай жағдайда бала 

дамиды, бірақ өте жай, қалыптан тыс, ауытқулармен есейеді. Бірақ соның 

өзінде психикалық іс-әрекетте сандық және сапалық өзгерістер болып 

жатады. [1,142] 

Зияты зақымдалған оқушылардың бойында қарым- қатынас мәдениеті 

дағдыларының бірқалыпты қалыптаспаушылығы бас миының диффузиялық 

органикалық зақымдануына байланысты және келешекте баланың танымдық 

әрекетінің және психикалық дамуының ауытқушылықтарымен қатар білінеді. 

Зияты зақымдалған оқушылардың еркін назар аудару, жадының дамуы, 

тілдік-логикалық ойлау мен қабылдау дағдыларының дамуы шектеулі 

болғандықтан танымдық әрекеті қиындықтарға ұшырайды, сондықтан арнайы 

оқыту жағдайларын тудыруды қажет етеді.  

Зияты зақымдалған оқушылардың бойында өзінің сөзіне және қоғамдағы 

тәртібіне саналы түрде қарау, басқа адамдардың сөзін дұрыс қабылдау, 

белгілі жағдаяттарға байланысты вербальды және вербальды емес 

құралдарды пайдалану, жанындағы адамдардың сөзі мен тәртібін дұрыс 

ұғыну, өздерінің сөздері мен әрекеттеріне жауапкершілікпен қарау 

қасиеттерін тәрбиелеу жағына баса назар аудару қажет. 

Г.М. Дульневке сәйкес  зияты зақымдалған оқушылар еңбек 

қозғалыстарын игере алмайды деп санайды, өйткені олардың іс-әрекеттерін 

ауызша реттеу өте қиын.  Сондықтан зияты зақымдалған мектеп 

оқушыларының жұмысын оқытуда мұғалімнің іс-әрекеттері -  сөйлеу, ауызша 

түсіндірмелермен сүйемелдеу маңызды орын алады [2;12] 

Зияты зақымданған балаларға тапсырма берілсе асықпай 

ойланып,бірнеше қайталау арқылы сұрақтарды қойса да жауап бере алмайды. 

Көбінесе, есте сақтаудың жеткіліксіздігінің себебінен, көбіне кемшіліктер 

айтылуы, себебі олардың жүйке жүйесінің дұрыс еместігі немесе бас миының 

зақымдану салдарынан есте сақтаудың тұрақсыздығы немесе есте сақтай 

алмайтындығы байқалады. Сондықтан сөйлеу тілі бұрмаланады.  

Осылайша, зияты зақымдалған мектеп оқушыларын еңбекке баулудың 

әсерін қамтамасыз ететін маңызды шарт - бұл еңбекке баулудың түзету 

бағыты, біз педагогикалық процесті ерекше ұйымдастыруды (атап айтқанда, 

еңбекке баулу көлемінің ұлғаюы, оның ішінде практикалық қайталау), 

сондай-ақ зияты зақымдалған мектеп оқушыларының оқу-еңбек мотивтері, 

жалпы еңбек дағдылары, моториканың еңбек дағдыларын дамытуға арналған 

арнайы педагогикалық басшылық деп  түсінеміз. Зияты зақымдалған 

оқушыларды еңбекке баулудың тиімділігін қамтамасыз ету үшін кәсіби 
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бағдарлау да маңызды, бұл, әрине,  еңбек қызметі мен ақыл-ой дамуындағы 

кемшіліктердің салдарынан оқушылардың шектеулі кәсіби жарамдылығымен 

байланысты. 

 Арнайы (түзету) мектебінде зияты зақымдалған оқушыларды тек кәсіби 

білімге емес, кәсіби еңбекке тәрбиелеудің де маңызы зор.Еңбек пен еңбекке 

тәрбиелеуде жүйелі түрде бағалау қиынырақ болып табылады. 

 Зияты зақымдалған оқушыларға арнайы (түзету) мектебінде қолданып 

отырған мектеп құралдарын, кітаптарды, киім және аяқ-киім, төсек 

орындарын мемлекет оларғатегін беретінін және бұл құралдарды олар 

ұқыпты пайдалану керек екендігін түсінуі керек. Арнайы (түзету) мектептегі 

барлық тәрбиелеу жұмыстары зияты зақымдалған оқушыға өзінің еңбек 

процесіндегі орнын айқындау керек, яғни, ол өзінің не істеп жүргенін 

сезінетінін және оның еңбегі жалпы жұмыстың қажетті бөлігі екенін түсіне 

білу қажет. Түзете-тәрбиелеудегі еңбек функцияциясы - зияты зақымдалған 

оқушылар үшін кәсіби еңбек процесін түзету және дамытуда, оның ішінде 

сенсорлық, ойлау және орындау функцияларын қалыптастыруда жақсы 

нәтиже береді.Зияты зақымдалған оқушылар үшін пайдаланатын затты 

қабылдауы мен елестету қабілеті түзете - тәрбиелеудің еңбек функциясы 

арқылы күшейе түседі.Түзете-тәрбиелеудегі еңбек функциясы -зияты 

зақымдалған оқушылар үшін, өзінің тұрғылықты жеріндегі қиыншылықтарын 

айқындап және оған төзе білуге бейімдейді. Еңбек процесінің нәтижесінде, 

зияты зақымдалған оқушының қоршаған ортаны қабылдауы сезім мүшелері 

арқылы күшейеді. Бұл жағдай еңбек жүйесінде зияты зақымдалған оқушының 

сенсомоторлық қызметін күшейтіп қана қоймай, белгілі бір обьектіні еңбек 

шарттарына бейімделе отырып, ол заттан басқа да жаңа обьектілерді 

құрастыра алады. Мысалы, белгілі бір құралдың пішінін анықтап ғана 

қоймай, өзінің қажеттілігіне қарай оны өзгерте алады. Белгілі бір құралды 

қабылдау қызметі зияты зақымдалған оқушының сезу қабілетін күшейтіп 

қана қоймай, оны басқа да құралдармен біріктіріп пайдалануды үйретеді. 

Зияты зақымдалған оқушының қабылдау сезімін пайдаланған материалымен 

еңбек құралдары ғана күшейтіп қоймай, сол заттарды қолдана отырып, 

жасаған еңбек нәтижесі де үлкен үлес қосады. Ой-өрісін кеңейту процесінде, 

зияты зақымдалған оқушы қосымша қозғалыс анализаторын немесе бұлшық 

ет сезімін пайдалана отырып, даму деңгейін жоғарылатады және пайдаланған 

материалдың түр пішінін айқындай алады. Осы жағдайдың нәтижесінде, 

зияты зақымдалған оқушының шамамен зерттеу және өңдеу функциясын 

қабылдауы қалыптасады.Зияты зақымдалған оқушы белгілі бір обьектіні 

көзінің қимылымен, бұлшық еттерімен сезу арқылы, оны іздеу, орналастыру, 

қадағалау және түзету жолымен, өз іс-қимылдарын басқара алады. Зияты 

зақымдалған оқушы қажетті материалды таңдағанда, бір обьектіні екінші 

обьектімен салыстыра отырып, оның фактурасына, пішініне, өлшемдеріне 

қарай отырып, олардың қандай материалдардан жасалғанын (металл, ағаш, 

қағаз, пластмасса, мата және т.б) және оның сапасын салыстыра отырып, 

өзінің бұйымын басқа үлгімен немесе нұсқаулықпен салыстыра отырып 
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жасайды.Осыған байланысты зияты зақымдалған оқушының ойлау қабілетін 

салыстыру әдісі және тәжірибе арқылы дамытады. Тәжірибелік салыстыруда 

зияты зақымдалған оқушы белгілі еңбек құралдарының арасынан өзіне 

қажетті құралды, жоғарыда айтылғандай, оның құрамына, пішініне мән бере 

отырып, оларды 2-ге: еңбегіне жарамды және жарамсыз деп бөледі. 

Зияты зақымданған сынып оқушыларының мақсаты балалардың қол 

жетерлік қарым-қатынас дағдыларын, дұрыс мінез-құлықты,тәртіпті, 

тазалықты, оқудың қарапайым дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Сабақтарды балалар шынайы жағдайларды сезінуді, сыныптастарымен, 

ересек адамдармен қарым-қатынасқа түсуді, заттарды, заттық, суреттерді, 

белгілерді танып білуді үйренеді [3; 57]. 

Зияты зақымдалған оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынас жасату 

арқылы, белгілі бір еңбек түрінде жаңа сөздерді және терминдерді, яғни, 

құралдардың түрлерін, бөлшектердің, құрал-саймандардың, еңбек әдістерінің 

атауларын пайдалана отырып, зияты зақымдалған оқушылар жаңа 

лексикалық компоненттерді қолданғанда, олар ең бастысы тәжірибелі түрде 

ауызша сөйлем құрап, сөйлеуді дамытады. Арнайы (түзету) мектебінде еңбек 

жүйелі түрде пайдаланылып, ол зияты зақымдалған оқушылардың белгілі бір 

жұмысты үлкен оймен және іс-әрекетпен тәжірибелік әдістерде орындауды 

қажет етеді. Осы мақсатпен зияты зақымдалған оқушылар еңбек 

тапсырмасын орындау процесінде, келесі әрекетті ақыл-оймен жоспарлап 

және жазбаша түрде жүзеге асыра отырып, оқушы өзін бақылау және оның 

орындалуын ауызша түрде түсіндіруге бейімделеді. Сонымен қатар, зияты 

зақымдалған оқушының басты мақсаты - оның еңбектегі іс-әрекеті болып 

табылады. Зияты зақымдалған оқушының басқаларға қарағанда белгілі бір 

еңбекке қойылған мақсаты өте әлсіз болады. Зияты зақымдалған оқушы 

белгілі бір еңбек түрін орындағанда, сол еңбектің нәтижесін үлгісі және 

нұсқаулықтарымен салыстырмай, әрі оған мақсат қоймай, сол еңбек 

процесінде кездесетін қиындықтарға төтеп бере алмайды. 

Зияты зақымдалған оқушыға орындалатын тапсырманың оңай 

болмайтындығын, осы еңбектің нәтижесін жүзеге асыруда көмектің 

қаншалықты маңызды екенін түсіндіру, мұғалімнің мақсаты болып табылады. 

Мұндай көмектің нәтижесінде зияты зақымдалған оқушы белгілі бір еңбекке 

мақсат қойып қана қоймай, оның нәтижесін көз алдына елестетіп, көздегенін 

сол мақсатпен орындау арқылы жүзеге асырады. Бірақ, осы тапсырманы 

орындау барысында мақсатқа, шешімге және оның орындалуына жету 

жолдары қиындай түседі. Осы қиындықтарды жеңу үшін зияты зақымдалған 

оқушыға үлкен күш-қуат қажет етеді, бірақ, оларда күш-қуат өздігінен пайда 

болмайды, бір рет қателескен ол, іс-әрекетін алдына қойған мақсатына 

қарамай қайталай береді.Осындай қателіктердің нәтижесінде,  оқушыларда 

келесі қасиеттер қалыптасады: тұрақтылық, төзімділік, ұйымдастырушылық, 

нақтылық, өзін-өзі бақылау және мақсатқа жету, еңбекке деген қызығушылық 

және т.б. 
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Арнайы түзету мектептеріндегі оқушыларды еңбекке баулудың негізгі 

міндеттері: оқушылардың теориялық білімін, еңбек дағдыларын 

қалыптастыру; еңбек қызметіндегі кемшіліктерді түзету; еңбекке деген 

позитивті қатынасты, жұмыстағы адалдық пен саналықты, ұжымшылдық пен 

жолдастық өзара көмекке үйрету, жауапкершілік сезімін тәрбиелеу; 

физикалық дамуға, денсаулықты нығайтуға, ағзаның қатаюына және 

физикалық төзімділікке көмектесу. 

Білім алушылардың еңбекті кәсіби түрде меңгеруі аса маңызды болып 

саналады. Көп мөлшерде еңбектене алатын оқушылар бұндай қабілетке ие 

емес балалармен салыстырғанда жұмысты жақсы жоспарлай алатындығы 

анықталған. Осындай жолмен, еңбектік дағдыны меңгеру зияты зақымдалған 

балалардың еңбектік қабілетін арттыру ғана емес, сонымен қатар олардың 

еңбектік әрекетіндегі кемшіліктерді түзету бойынша сәтті жұмыс болып 

табылады [4;18б].  

Осындай әдістердің көмегімен зияты зақымдалған оқушылар өздерінің 

таңдаған мамандықтарына күмәнданбай, болашақта жұмыс жасайтын кәсіптік 

орындарда жоғарыда атап өтілген қасиеттер арқылы үлкен жетістіктерге қол 

жеткізеді.  

Бітіруші түлектер жұмысқа орналасқаннан кейін де, олармен 

байланыстары үзілмеуі керек. Арнайы (түзету) мектебінің оқытушылары 

өздерінің бітіріп кеткен түлектерінің өміріне үлкен ден қойып, олардың 

жұмыстық қызметін бақылап, ұжымдармен танысып, кеңесін айтып, 

қоғамдық өмірге белсенді қатысуға ынталандыруы қажет. 

Бітіруші түлектерді жақсы өндірістік орындарға жұмысқа орналастырып, 

жақсы маман иесі болуына және ұжымға үйренісіп кетуі арнайы (түзету) 

мектебінің басты мақсаты болып табылады. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ – ОҚУ ҮДЕРІСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАҢА ФОРМАСЫ 

 

Сержанова К.                                                                                                        

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Әлем дамуының жаңа талаптары мен ұстанымдары білім беру жүйесіне 

экономикалық, әлеуметтік, мәдени өзгерістерді алып келуде. Елімізде қандай 

жағдай болмасын білім беру процесі тоқтатылмауы тиіс. Қоғамға мейлінше 

білім берудегі жаңа өзгерістерге бейімделу талап етіледі. Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев өз жолдауында:«Біз білім беруді жалғастыруды одан әрі 

жалғастыруға тиіспіз. Сапалы білім беру Қазақстанның 

индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне айналуы 

тиіс». Сәйкесінше, әрбір педагог-маманның жаңашылдыққа бағытталған, 

тәжірибемен берілген сапалы нәтижелі білімі дамыған елді, сауатты қоғамды 

қалыптастырады.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар да заманауи талаптарға сай 

дамып келеді. Бұл технологиялар білімді алуға, пайдалануға, дамуға, уақытылы 

бағалауға қолданып, жүйелі оқыту процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер, 

технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отырады. 

Үздіксіз білім беріп, сапалы нәтиже көрсету жолдары іздестірілді. Нәтижесінде, 

жоғары оқу орны мамандарына қойылатын талаптардың өсуіне сәйкес 

оқытудың жаңа формалары мен әдістері, технологиялар енгізілді. Оқу үдерісін 

ұйымдастырудың жаңа формаларының бірі – қашықтықтан оқыту 

технологиясы[1].  

 «Қашықтықтан оқыту» деген ұғым қашан пайда болды? Бұл ұғым 

жаңашыл көрінгенімен тарихи қызметі, әріден мән-мағынасы бар ұғым. ХІХ ғ. 

арақашықтықта пошталық тасымалдау қызметіне қатысса, ХХ ғ. радио және 

теледидардан жүйелі түрде елге қашықтықтан ақпараттың таралуына қызмет 

етті. Ал қазіргі таңда әлемдік ғаламтор желісінің пайда болуымен қашықтықтан 

оқытудың аудиториясы ұлғайды[2]. Дәстүрлі оқу формасынан өзіндік 

педагогикалық технология, әдіс-тәсілдер, ақпараттық ортасымен ерекшеленетін 

қашықтықтан оқыту қазіргі жағдайдағы оқытудың өзекті мәселелерінің бірі 

саналады. Білім алушыларға заман талабына сай білім беру, тиісінше 

мұғалімдерді даярлау қай уақытта да маңызды мәселелер болып қалады. 

Сонымен, қашықтықтан оқыту технологиясының ерекшелігі қандай? 

Қазіргі уақытта зерттеушілер мен қашықтықтан оқыту тәжірибешілері 

түрлі анықтамалар ұсынады. Қашықтықтан оқыту - бұл жинақталған, 

интегралды оқу материалын жеткізу үшін қолданылатын дәстүрлі және жаңа 

ақпараттық технологиялар мен олардың техникалық құралдарының кең 

спектрін қолдануға негізделген гуманистік оқыту формасы. Қашықтықтан 

оқыту – оқытушы мен білім алушылар арасындағы қашықтықта жүзеге 

асырылатын өзара қарым-қатынас және мамандандырылған ақпараттық 
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технологиялардың немесе интерактивтілікті қалыптастыратын басқа 

құралдарымен көрінетін оқу процесіне тән компоненттер (мақсаттары, 

мазмұны, әдістері, ұйымдастыру нысандары, оқу құралдары) қатысатын оқыту 

формасы [3].  

Қашықтықтан оқыту – ақпараттық-технологияның көмегімен жүзеге 

асыратын білім берудің арнайы түрі. Күндізгі не сырттай оқу түрінен 

айырмашылығы және артықшылықтары өте көп бұл оқу түрі – білім беру мен 

алушының өзара қарым-қатынасының, оқу құралдары мен әдістемелердің және 

оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрімен ерекшеленеді.  

Осылайша, қашықтықтан оқыту күндізгі және сырттай оқу түрінің 

құрамдас бөлігі саналады, сондай-ақ өзгеше форма ретінде әрекет ете алады. 

Бірқатар елдерде қашықтық оқытуды дәстүрлі оқуға қолдау ретінде және 

көбінесе дәстүрлі оқыту формалары қажет болған жағдайда ауыстыру ретінде 

енді ғана қолдана бастады[4]. Материалдық базасы дәстүрлі оқулықтардың 

электрондық көшірмелері, күндізгі сабақтардың бір бөлігін ғана ақпараттық-

технологиямен ауыстыру және оқытушы мен білім алушының оқу жүктемесі 

нақтыланбаған жағдайда қашықтықтан оқытуды оқу үдерісін ұйымдастырудың 

жаңа формасы деп айта аламыз ба?  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қолданыстағы нормативтік 

құжаттар негізінде қашықтықтан оқытуды технология ретінде де (CD-

технологиясы, желілік технология, теледидар және спутниктік технологиясы) 

енгізе аламыз.  

Қашықтықтан оқыту бұл форма ма, технология ма, құрал ма? Алдымен 

оқыту формасы ретінде практикада кең танымал. Шет елдерде оқыту формасы 

ретінде қарастырылып, күндізгі оқу түрінің мақсаттарымен сәйкес құрылады. 

Бірақ материалды ұсыну формасы, оқытушы мен білім алушының өзара 

әрекеттесу формасы басқаша болады. Оның негізгі дидактикалық принциптері 

кез-келген оқу түрімен бірдей, бірақ ұйымдастыру принциптері оқыту 

формасының ерекшелігіне, ғаламтордың ақпараттық ортасының 

мүмкіндіктеріне, оның қызметтеріне (чаттар, форумдар, пошта, 

бейнеконференциялар) байланысты.  

Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері – модульділік, оқытушы рөлінің 

өзгеруі, оқу процесі субъектілерінің қашықтықпен бөлінуі, оқытудың 

виртуалды қарым-қатынасы, оқытушы бақылауынан өзін-өзі бақылаудың 

басым болуы, заманауи мамандандырылған технологиялар мен оқыту 

құралдарын қолдану және т.б. Сырттай оқу түрінен айырмашылығы – 

материалдың едәуір бөлігі дербес игерілмейді, бірақ мұғаліммен үнемі қарым-

қатынаста болады (телефон және ғаламтор арқылы кеңес беру, online 

режиміндегі дәрістер мен семинарлар). Сондай-ақ негізгі айырмашылықтарға 

мыналарды жатқызуға болады: 

 оқытушымен тұрақты байланыс (тьютор), онымен туындайтын 

мәселелерді, әдетте, телекоммуникация құралдарының көмегімен жедел 

талқылау мүмкіндігі; 
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 пікірталастарды ұйымдастыру мүмкіндігі, жобалармен және басқалармен 

бірлесіп жұмыс істеу, курсты оқу барысында топтық жұмыс түрлері және 

кез-келген уақытта (бұл жағдайда топ бір жерде жинақы тұратын 

студенттерден тұруы мүмкін және бір-бірінен қашық тұруы мүмкін). Бұл 

жағдайда  оқытушымен (тьютормен) телекоммуникация арқылы 

байланысады; 

 студенттерге теориялық материалдарды баспа немесе электронды оқу 

құралдары түрінде беру.  

Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту дәстүрлі оқытудан түбегейлі 

ерекшеленеді. Білім алушы қандай білім, білік және дағдыларды қажет ететінін 

нақты біледі, жаңа білім беру ақпараттық ортасын құрады. Сондай-ақ дамыған 

ақпараттық ресурстардың (компьютерлік сауаттылық, оның ішінде 

мультимедиа, оқыту және бақылау жүйелері, бейне және аудиожазбалар, 

электрондық кітапханалар, сондай-ақ дәстүрлі оқулықтар мен әдістемелік 

құралдар) көмегімен қажетті білімді игереді.   

Зерттеушілер пен практиктердің көзқарасы бойынша, қашықтықтан оқыту 

–  жергілікті және шет ел қоғамын білім беру мекемесінен кез келген 

қашықтықта кең ауқымда мамандардырылған ақпараттық ортамен қамтамасыз 

ететін білім беру кешенін құрайтын оқытудың жаңа формасы. Қашықтық 

оқытудың ақпараттық білім беру ортасы жүйелі-ұйымдасқан деректерді беру 

құралдарының жиынтығы, ақпараттық ресурстар, пайдаланушылардың білім 

беру қажеттіліктерін қанағанттандыруға бағытталған ақпараттық-бағдарлама 

және әдістемелік нұсқаулықтардан тұрады[5]. Оқытуды ұйымдастыру және 

білім алушылар мен оқытушының өзара іс-қимыл стратегиясы қашықтықтан 

оқыту курсын меңгерудің негізінде анықталады. Осылайша, қашықтықтан 

оқыту ХІХ ғасырдың дербес оқыту формасы ретінде де, күндізгі және сырттай 

оқытудың инновациялық компоненті ретінде де қарастырылады.   
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Детская дизартрия — это расстройство моторной речи, возникающее в 

результате нервно-мышечной слабости, паралича или нарушения координации 

мышц, необходимых для произнесения речи. Речь ребенка может быть 

невнятной или искаженной, а ее разборчивость может варьироваться в 

зависимости от степени неврологической слабости. [1, стр.54]. 

Дизартрия - наиболее распространённое нарушение речи среди детей 

дошкольного возраста и занимает 2 место по частоте заболеваемости после 

общего недоразвития речи. В настоящее время отмечается значительный рост 

данного нарушения.  

В дошкольном возрасте ребенок стремительно познает окружающий его 

мир. Развитие познавательной активности малыша напрямую связано с 

формированием начальных представлений, которые обучают ребенка 

ориентироваться во времени. Речь является одним из важнейших психических 

процессов, которые участвуют в осознанном понимании детьми временных и 

пространственных отношений.  

Формирование временных представлений и ориентаций непосредственно 

связано с речью. Недостаточно сформированные или нарушенные временные 

представления могут негативно воздействовать на формирование таких 

процессов, как восприятие и воспроизведение очередности слогов, слов, 

предложений. 

Время – это необратимое течение, протекающее в одной направленности, 

внутри которого находятся все существующие факты. [2, стр. 17]. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что у детей с 

дизартрическими проявлениями временные представления формируются в 

замедленном темпе и зависят от умственного и психического развития. Также 

трудным для детей является понимание смысла слов, обозначающих 

временные отношения, в силу их относительного характера. 

 Дети с дизартрией в детском саду и в быту с трудом усваивают 

временные представления. Наблюдается совмещение разных по значению 

временных понятий. Например, дети не замечают разницы в словах «рассвет» 
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и «сумерки», «полночь» и «полдень». Дети смешивают понятия «день» и 

«сутки», часто не называют все части суток. [3, стр. 112-113]. 

Многие дети не замечают различий в разные периоды суток, не могут 

установить последовательность частей суток. В их понимании сутки 

начинаются утром и заканчиваются ночью. Таким образом, у некоторых детей 

имеются неправильные представления о непрерывности суток. 

Также часто дошкольники с дизартрией не могут назвать все дни недели, 

месяцы и их последовательность. Запоминание этих понятий происходит 

неравномерно. Дети лучше запоминают эмоциональные для них дни.  

Старшие дошкольники данной категории не умеют измерять время (по 

календарю, часам). Названия временных интервалов (минута, час) остаются 

для детей чисто словесными, абстрактными, поскольку жизненный опыт 

деятельности в эти временные периоды еще не накоплен. [4, 78-80]. 

В процессе обучения раскрывается значение самых сложных временных 

наречий для детей, уточняется их понимание. Однако тонкая 

дифференциация временных представлений зависит от общего умственного 

и речевого развития детей. 

Анализ состояния временных представлений проводился на основании 

экспериментального изучения 12 дошкольников с различными проявлениями 

дизартрии. 

Изучение временных представлений у дошкольников с дизартрией 

осуществлялось по специально разработанной методике, в основу которой 

легли материалы, Е. И. Щербаковой, Н.Е.Веракса, Р.Ф. Галлямовой Т. Д. 

Рихтерман. Диагностика велась по пяти направлениям (части суток, дни 

недели, времена года, календарь, временные понятия «вчера-сегодня-завтра») 

и включало в себя следующие задания: 

 серия №1. Части суток. «Когда это бывает?». (Т. Д. Рихтерман): 

 серия №2. Временные понятия «Вчера, сегодня, завтра». (Т.Д. 

Рихтерман); 

 серия №3. Дни недели. «Какой по счету?». (Е. И. Щербакова); 

 серия №4. «Времена года». (Н.Е.Веракса); 

 серия №5.  «Открываем календарь». (Р.Ф. Галлямова). 

Методика исследования включает использование: картинок с 

изображением людей в разное время суток, картинок с изображением 

природных явлений в разное время суток, картинки с изображением времен 

года и др.  

Дошкольнику предлагалось выполнить задания и ответить на вопросы. 

Например: Разложи картинки по порядку (утро, день, вечер, ночь) … Скажи, 

сколько дней в неделе… Соотнеси день недели с порядковым числительным… 

Назови время года, которое изображено на картинке… 

Ответы детей и выполненные задания оценивались по бальной системе: 

Низкий уровень - 1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже с 

помощью педагога. 
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Средний уровень - 2 балла– ребенок выполняет задания с помощью 

взрослого. 

Высокий уровень - 3 балла – ребенок самостоятельно справляется с 

заданиями. 

Результаты исследования. 

1. Части суток. При диагностике представлений и знаний детей о 

частях суток были выявлены следующие результаты: 

-высокий уровень в данном задании показал 1 ребенок, что составляет 8% 

от всего количества детей; 

-средний уровень был выявлен у 50% (6 детей); 

-с заданием не справились 42% (5 детей).  

Большинство детей не смогли справится с заданиями без посторонней 

помощи, допускали ошибки в воспроизведении последовательности частей 

суток, затруднялись в определении времени суток по природным явлениям, не 

могли соотнести деятельность человека с характерным временем суток, не 

понимали, что время течет непрерывно.    

2. Временные понятия «Вчера-сегодня-завтра». Анализ диагностики 

временных понятий «Вчера-сегодня-завтра» показал следующие результаты: 

- высокого уровня развития данных понятий не было выявлено; 

- средний и низкий уровни составляют по 50% (6 детей – низкий уровень, 6 

детей – средний уровень). 

Дети плохо ориентируются в понятиях «вчера-сегодня-завтра», не могут 

назвать (или называют после помощи педагога) какой день был вчера, будет 

завтра относительно настоящего времени.  

3. Дни недели. Результаты диагностики знаний детей о днях недели, 

следующие: 

- высокий уровень у 8% детей (1 ребенок); 

-средний уровень был выявлен у 42% (5 детей); 

-низкий уровень составляет 50% детей (6 детей). 

Таким образом, в этой группе детей преобладают средний и низкий уровни 

сформированности представлений о днях недели. Дети чаще всего называли 

дни недели, но затруднялись воспроизвести их в правильном порядке, не 

соотносили дни недели с порядковым числительным, не могли назвать какой 

день недели был вчера, будет завтра. 

4. Времена года, месяцы. Уровни сформированности детей о временах 

года, месяцах: 

-в этом задание не было выявлено высокого уровня представлений о 

временах года, месяцах; 

-средний уровень составляет 58% (7 детей); 

-низкий уровень показали 42% детей (5 детей– Алиса Б., Арина К., Алина 

Т., Милана Б., Искандер У.).  

У детей неточные представления о времени, наблюдается смешение 

временных понятий. Дети не соотносят месяцы с характерным сезоном, не 
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могут описать природные явления, характерные для каждого времени года, не 

аргументируют свои ответы. 

5. Календарь. Диагностика умений определять время по календарю 

показала следующие результаты: 

-высокий уровень в контрольной группе показали 8% (1 ребёнок);  

-средний уровень был выявлен у 34% (4 ребёнка); 

-низкий уровень показали 58% детей (7 детей.). 

Уровень сформированности представлений о календарном времени, в этом 

задании низкий и средний. Дети, показавшие средний балл, неправильно 

называли сезоны, месяц и день недели. Дети с низкими баллами часто 

сбивались с толку и не могли отвечать на предложенные вопросы, несмотря на 

подсказки взрослых. Это говорит о необходимости коррекционно-

педагогической работы с детьми для формирования представлений о 

календарном времени. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

- высокий уровень развития показал только один ребенок с группы – 8%; 

- средний уровень составляет 34 % группы (4); 

- низкий уровень сформированности временных представлений показали 

58% детей (7).   

Уровни сформированности временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией отражены в рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Уровни сформированности временных представлений 

У данной категории детей недостаточно сформированы временные 

представления, а именно понимание длительности и последовательности 

явлений окружающего мира, ориентировка во времени и словесное обозначение 

временных компонентов. Таким образом, результаты диагностического 

исследования уровня сформированности временных представлений и 

ориентировок у старших дошкольников позволили прийти к выводу о 
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необходимости проведения коррекционно-развивающей работы по повышению 

их уровня. 
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ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ИНОВАЦИЯЛЫҚ 

ӘДІСТЕРДІ  ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА  ҰТЫМДЫ  ПАЙДАЛАНУ 

 

Тажқұран  А.Е. 

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті 

 

  Білім  беру   саласындағы   өзекті жағдайлардың   бірі- оқытуды  тың 

технологияларымен камтамасыз  ету. Халықаралық білім  беру  жүйесіне  

коммуникациялық байланысқа шығу дегеніміз, ол Қазақстандағы  білім  беруді  

ақпараттандыру болып  табылады Алдымен   студенттер мен  оқытушылардың  

инновациялық  әдістерді  қолдануда  ақпартты   сауатты   болуы  керек. 

Ақпараттық  технологияларды   пайдаланудың  өзіндік  ережелері бар: 

мультимедиялық  кұрылғыларды қолдану, арнайы  оқу  үрдісіне  қолданылатын 

кейбір  программаларды игеру, ғаламтор  желісінің  ұсынған түрлі 

мүмкіндіктерін  пайдалану.  Қазіргі таңда    ЖОО  -ның  барлығы  дерлік  

бұрынан  немесе  пандемия  әсерінен   онлайн оқыту  бағытында жұмыстануда. 

Осыған  байланысты   оқытушы мен  студентерге    заман  талабына сай   

инновациялық  және   ақпартаттық  технологияларды  қолдану   талаптары  

жүктелді. 

Нарық жағдайындағы білім беру бағдарламаларының нақтылануымен де 

білім беру мазмұны жаңаруда. Олай болса, оқыту технологиясын жетілдірудің 

жаңа үрдістік біліктері мен ақпаратты қабылдау қабілеттерінің дамуына – 

ауызша және жазбаша, теле және радиобайланыс қазіргі заманғы компьютерлік 

құрылғылар маңызды роль атқарады [1]. Қазір уақытта оқыту саласын    

ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдаланбай өткізу 

мүмкін емес. Әсіресе,  техника және  технологиялар  бағытында  мамандарды  
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дайындау үшін өтетін  пәндерді оқыту  кезінде ақпараттық технологиялар 

тиімді көмекші құрал болып  табылады. Барлық  техникалық  мамандықтың 

іргетасын қалыптастыруға және арнайы пәндерді  игеруде   физиканы  оқыту 

маңызды болып табылады. Сол  себепті физиканы  оқытуда  инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы студентердің өз мамандығын түсінуге  

бағыттаймыз.  Ақпараттық  технологияны  енгізу- пәнді оқуға деген 

қызығушылықты арттырады және виртуалды тәжірибені қолдану арқылы демо-

эксперименттің мүмкіндіктерін кеңейте  отырып, студенттерге дамыған бейнелі 

ойлауды, талдау, салыстыру қабілеттерін  калыптастырады. Жалпы  физика  

курсы  келесі  бөлімдерден тұрады: "Молекулалық физика"," 

Электродинамика", " Ядролық физика», "Оптика" және т.б. осы бөлімдерде 

сипатталған құбылыстарды, мысалы микроәлем, тез жүретін процестер, кеңседе 

жоқ құрылғылармен тәжірибелерді терең түсінудіру үшін  компьютер мен 

ақпараттық технологияларға  жүгінеміз.  Нәтижесінде студенттер оқуда 

қиындық туғызған    тақырыптарды  виртуалды түрде  көздерімен  көргесін , 

оймен елестете отырып,  жадыларында  сақтайды. 

 Инновациялық  әдістерді  қолданудың  ерекешеліктері:  

-жаңа білім алудың белсенді тәсілдері; 

- оқуға  деген белсенділіктің жоғары деңгейін игеруге мүмкіндік беруі;  

-оқуда білім алушылар үйрене алмайтын жағдайларды оңай  меңгеруі;  

-шығармашылық қабілеттерін ынталандыру және  теориялық білімді  

күнделікті өмір практикасына  қолдануда көмектесуі. 

Қазіргі қоғамның алдында тұрған алуан түрлі, күллі көкейтесті 

міндеттердің қатарында жаңа технологиялық революцияны сапалы түрде 

түсініп, тиімді жүзеге асыру [2]. Осы бағытта қазіргі таңда заман талабына сай 

педагогтан өз пәнінің терең білгірі ғана болу емес, теориялық, нормативтік – 

құқықтық, психологиялық – педагогикалық, дидактикалық әдістемелік 

тұрғыдан сауатты және ақпараттық компьютерлік технология құралдарының 

мүмкіндіктерін жан-жақты игерген ақпараттық құзырлығы қалыптасқан маман 

болуымен  қатар өмірде жауапкершілігі жоғары, ой ұшқыр, өз халқының асыл 

мұраларымен ұлттық идеялары қалыптасуын талап етеді [3]. Күнделікті 

тәжірибеде  оқытушы  мен студенттің   бір бірімен  ақпарт  алмасуы және    

оны  пайдалануда  әдіс тәсілдер  өте  көп .  Солардың  ішінде соңғы уақытта 

пайдаланылып жүрген технологиялардың бірі – Кембридж тәсілімен оқыту. 

Егер дәстүрлі оқытуда оқу-тәрбие үрдісінде басыңқы рөл оқытушыда  болса, 

осы әдісте белсенді қызметті студент атқарады, оны оқытпайды, ол өзі оқиды. 

Яғни   оқытушы   бұл жерде   студенттерге тек   бастапқы  ой  салатын сөздер 

немесе   сұлбалардың  кескінін , жобалық бағыттағы  тапсырмаларды  береді. 

Алынған  тапсырмаларды студент   орындауда  және оқытушы  тарапынан  

тапсырмаларды  таратуда  инновациялық құралдарды  қолдану   арқылы   

қысқа  мерзімде  жылдам әрі  нақты  жеткізуге  болады. Студенттен  берліген 

тапсырманы  талап  ету  және  кері  байланысты орнату үшін   инновациялық  

тәсілдерді қолданған  ыңғайлы.  

 Сауалнама  және пікір талас арқылы  кері  байланыс  орнату. 
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Студенттерге жаңа сабақтың  бағытын ашуға ,өткен  тақырыпты 

қайталауға  немесе  белгілі бір  сұлбаны  талдауда 

https://www.polleverywhere.com/   сілтемесіне    өтіп,интерактивті 

бағдарламасын  қолдануға  болады. Бұл жерден  студенттердің  қаншалықты 

белсенді, өз ойын  жеткізуін, сұрақтарға жауап беру дәрежелерін  бағалай   

аласыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 Виртуалды  аудитория жасау әдісі. 

 

Оқытушы студентерге  теориялық білімдерін тереңдету  мақсатында   тест 

жүргізу  және студентерден  өткен тақырыптар  бойынша   видео сауалнама алу  

үшін  https://docs.google.com/ сілтемесіне   өту  арқылы гугл құжаттың 

виртуалды терезінде түрлі  тапсырмаларды жасаймыз. 

https://docs.google.com/
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Студенттермен  осы бағытта   жұмыстансақ  біріншіден  оқыту  пәні  

бойынша  жылдам  таспырманы онлайн  түрде орындатып және оны автоматты  

тексеру  арқылы  уақытты  ұтымды пайдалану, студентке  тез  кері  байланыс  

орнату  мүмкіндігі. Қашықтықтан оқыту кезінде зертханалық сабақтың аналогы 

- виртуалды зертханалық жұмыс. Виртуалды тренажерлердің мақсаты –күрделі 

ғылыми құбылыстар мен заңдылықтарды нақты өмірдің мысалдары негізінде 

графикалық визуализация арқылы түсіндіру. Виртуалды зертханалық жұмыстар 

арнайы бағдарламалық   ортаны    гаджет немесе ноутбуктерге орнату  арқылы  

жүретін  процесс. Стденттерде  ондай  мүмкіндіктер  болмаған  жағдайда   

сілтеме  арқылы  интерактивті білім берудің онлайн  платформасында   орындау  

тиімді  болып  табылады. Физиканы оқытудың  маңызды  жері    физикалық  

құбылыстарды  тәжірибе  түрінде  студентке  жеткізу. Ол  үшін виртуалды 

зертханалардың  бірнеше  түрлерін  қолдануға  болады: 

 http://www.virtulab.net/ 

 https://www.sunspire.ru/ 

 https://bilimland.com/ru/courses/simulyaczii/fizika 

 

Жоғарыдағы  виртуалды лабораторияларды  онлайн түрде  және ұялы 

телефонға  жүктеп  орындауға болады. Эксперименттер мен бақылауларға 

арналған интерактивті оқыту ортасы физикамен  заманауи және қызықты түрде  

танысуға мүмкіндік береді.  

http://www.virtulab.net/
https://www.sunspire.ru/
https://bilimland.com/ru/courses/simulyaczii/fizika
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Компьютерлік желілер - біздің заманымыздың ең маңызды және қызықты 

технологияларының бірі болып саналады. Оқытушылардың жаңа электрондық 

технологияларды жетік меңгеруі, қашықтықтан оқыту жүйесінде білім 

алатындардың білімдерін арттыруға көп үлесін қосады. Интерактивтi негiздегi 

мультимедиалық технологиялар интернет желiсi және CD-курстар арқылы ауыл 

мектептерiнiң әлемдік ғылым, білім жетістіктерінен оқшау қалып қою 

мәселесiн де шешуге мүмкiндiк бередi. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Инновациялық технологиялар: Сарбасова Қ.А. Алматы,2006. 
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3. Физика және астрономия – журналы, № 4-6, 2017ж 

4. Досжанов Б.А. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу 

құралы. –Қызылорда:ҚМУ, 2004, -81 б. 

5. Вымятнин В.М., Демкин В.П. и др. Мультимедиа-курсы: методо-логия и 

технология разработки. -Томск, 2003. -265с. 

 

 

КАК РАЗВИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИГР 

И ЗАДАНИЙ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 

Таутенова Г.А. 
Актюбинский региональный университет им.К.Жубанова 

 

Интеллект (от лат. intellectus - понимание, познание) в широком смысле 

понимается как совокупность всех познавательных функций индивида: от 

ощущений и восприятия до мышления и воображения, а в более узком смысле - 

как мышление [1]. 

Р. Стернберг впервые предпринял попытку определения интеллекта на 

уровне описания поведения. Он выделил три формы интеллектуального 

поведения: 

1) вербальный интеллект (запас слов, эрудиция, умение понимать 

прочитанное); 

2) способность решать проблемы (способность строить планы, применять 

знания и т.д.); 

3) практический интеллект (умение добиваться поставленных целей и др.). 

Ж. Пиаже при изучении интеллектуального развития ребенка выделяет ряд 

стадий [2]: 

1) сенсомоторный интеллект; 

2) презентативный интеллект и конкретные операции; 

        3) репрезентативный интеллект и формальные операции. 
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       Под интеллектуальной готовностью детей старшего дошкольного возраста 

к школе следует понимать не только наличие у них определенного объема 

знаний, а прежде всего достаточный уровень развития познавательных 

процессов - восприятия, внимания , памяти, мышления , воображения , а также 

таких качеств личности, как: любознательность, сообразительность; 

способности к целенаправленной мыслительной деятельности, в том числе 

анализ. При оценке готовности ребенка к школе специалисты обычно 

учитывают такие показатели, как ребенок: 

 желание узнавать новое; 

 умение концентрировать и удерживать внимание в соответствии с 

инструкциями и правилами; 

 умение инициировать и поддерживать беседу с учителями и детьми, 

задавать уточняющие вопросы и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовать и поддерживать групповое взаимодействие на 

уроках и в свободное время; 

 самоконтроль и самоорганизация; 

 знание и понимание окружающего мира;  

Как видите, навыки чтения и письма не требуются при поступлении в школу, 

при этом основное внимание уделяется определению того, готов ли ребенок к 

школе, личным и коммуникативным аспектам развития ребенка. 

Готовимся к школе интеллектуально 

При подготовке к школе большинство родителей в первую очередь обращают 

внимание на интеллектуальную готовность ребенка к школе. Интеллектуальная 

готовность включает: 

 достаточное знание и понимание своего окружения, 

 развитие когнитивных функций, таких как внимание, память, 

критическое мышление, восприятие, воображение, речь и др. 

 понимание знаний, необходимых для школьного обучения (понимание 

концепций математики, чтения и письма) 

Без сомнения, описанные выше знания очень ценны, однако идеальная 

адаптация ребенка к школе никогда не гарантируется. Проблемы будут, 

несмотря ни на что, но интерес вашего ребенка к обучению и получению 

знаний наряду с достаточными коммуникативными навыками, безусловно, 

будет иметь решающее значение. Совершенно необходимо помнить, что 

родителям нужно уделять внимание только подготовке своих детей к обучению 

чтению и письму, а не их реальным навыкам чтения и письма. Учителя научат 

их читать и писать в школе. 

 Одним из эффективных средств содействия интеллектуальному развитию 

старших дошкольников и обогащение их познавательной сферы являются игры 

и задачи логико-математического направления. Чтобы увлечь детей миром 

чисел и цифр, работайте над поиском новых путей активизации умственной 

деятельности детей в процессе формирования у них элементарных 

математических представлений.  
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Активизация мышления ребенка как средство интеллектуального 

развития.  

Умение самостоятельно усваивать знания, в том числе математические, 

осознанно воспринимать программный материал является результатом 

умственного развития детей в дошкольном возрасте и одновременно 

обязательным условием для его успешного продолжения.[3]. Чтобы постоянно 

совершенствовать эти умения, нужно стимулировать умственную активность 

детей как на занятиях, так и в повседневной жизни.  

 Занятия 

 Одной из основных форм работы в системе интеллектуального развития 

дошкольников являются занятия. Факторы успешной активизации 

мыслительной деятельности детей старшего дошкольного возраста на занятиях: 

мотивация - создание положительного эмоционального настроя с помощью 

мимики, интонации, поощрения и т.п., логическая композиционная связь между 

частями занятия, интегрированный характер занятий игровые методы и приемы 

- сюрпризные моменты неожиданности, намеренно неправильно созданная  

развязка. Обязательства задач воспитателем или задействованным на занятии 

персонажем это предложение детям взять на себя определенную роль для 

дальнейшего выполнения того или иного задания: игры-тайника, игры-загадки 

и т.д., дидактических игр, словесные методы и приемы, методы ТРИЗ-  

педагогики,средства ИКТ, проблемные ситуации самостоятельное сочинение 

детьми задач.  Учитывая эти факторы активизации умственной деятельности 

дошкольников, необходимо разработать систему интегрированных занятий с 

приоритетом на логико-математические задачи для старших дошкольников.  

Недостаточная активизация мышления приводит к искусственному 

насаждению знаний, а следовательно к низкому уровню их усвоения: дети 

привыкают действовать по механически заученными схемам, что отрицательно 

сказывается на их умственном развитии.  Чтобы формировать у детей не только 

математические знания, но и умение их применять в различных сферах жизни, 

формы работы с детьми на занятиях по математике должны иметь 

интегрированный характер. Как один из компонентов системной работы по 

математике используйте средства ИКТ.  В частности, предлагайте детям не 

только интересные презентации к занятиям, но и собственные разработки 

дидактических игр, анимированные математические задачи и примеры, 

созданные с помощью ИКТ. 

Игровая деятельность 

 Чтобы формирование  интеллектуальной готовности к обучению в школе 

приобрело системный характер, нужно создать  оптимальные условия для 

использования и закрепления приобретенных на занятиях знаний в 

повседневной жизни, в частности во время самостоятельной игровой 

деятельности детей.[1]. Для активизации мыслительной деятельности 

дошкольников целесообразно сочетать различные формы и методы обучения.  

Базироваться следует на задачах в игровой форме, что является ведущей 

деятельностью для детей.  Уделите внимание использованию дидактических 
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игр.  Позаботьтесь, чтобы методический кабинет заведения вмещал много 

дидактических игр логико-математического направления, которыми смогут 

пользоваться педагоги.  Придерживайтесь принципа личностно-

ориентированного подхода, основой которого является равноправие и 

партнерство взрослого и ребенка.  Понимая, что интеллектуальное развитие и 

формирование личности дошкольника неразрывно связаны, учитывайте мотивы 

поведения, которые формируются в личностной сфере дошкольников, а 

именно: игровой познавательно-соревновательный мотив.  

Помогаем ребенку приобрести ценностные ориентации и  логико-

математическую компетентность в структуре интеллекта. Роль математики в 

интеллектуальном развитии заключается в том, что результатом обучения 

является не только знания, но и определенный стиль мышления, для которого 

характерно доминирование логической схемы рассуждений.[5]. Для 

дальнейшей жизни детей это очень важно, ведь они в дальнейшем будут 

самостоятельно познавать мир, получать, анализировать и синтезировать 

информацию, сопоставлять предметы и явления, делать выводы, объяснять 

закономерности.  Результатом активизации детского мышления при 

выполнении заданий и игр математического направления является достаточный 

уровень логико-математической компетентности, который предполагает 

наличие ряда конкретных умений, а именно: использовать элементарные 

приемы логического мышления осуществлять измерения, вычисления 

проявлять интерес к математической деятельности, активность, 

самостоятельность, настойчивость не только на занятиях по математике, но и 

на других занятиях и в повседневной жизни.  Формируя элементарные 

математические представления у детей, вы обеспечите их необходимым 

условием готовности к обучению в школе. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЦЕРЕБРАЛЬДЫ САЛ АУРУЫ БАР 

БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ДАМУЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ДИАГНОСТИКАЛАУ 

 

Хамитова Н., Тағаберген А., Тұрғалиева А.,Туйебаева О. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Церебральды сал ауруымен ауыратын балаларды тексергенде балалар және 

арнайы психологияда қолданылатын психологиялық диагностиканың барлық 

негізгі принциптері мен әдістерді қолдануға болады. Бірақ, бұл әдістерді тірек-

қимыл аппараты бұзылған балалардың кемістігінің құрылымын есепке ала 

отырып қолдану керек, яғни бұл диагностикалық процедура педагог-

психологтың қатынасын талап етеді.  

Церебральды сал ауруымен ауыратын мектеп жасына дейінгі балалардың 

бәріне әңгіме әдісін қолдануға болмайды. Бұл негізінен олардың сөйлеуінің 

қалыптасуының ерекшеліктерімен байланысты. Көп балалардың дыбыс шығару 

аппаратында  ауыр бұзылыстар бар және сөйлеуінің лексикалық-

грамматикалық жағы дамымай қалған, сондықтан стандартты не еркін әңгіме 

жүргізгенде баланың жеке-дара ерекшеліктерінің, оның тілдік және 

интеллектуалдық даму деңгейін ескеру керек (ата-аналармен әңгімелесу, 

олардан анкета алу арқылы баланың отбасындағы жағдайы жөнінде, оны 

тәрбиелеу жағдайы жөнінде, ата-анасы мен баланың, баланың құрдастарымен, 

ересектерімен қарым-қатынасы туралы маңызды диагностикалық мәлімет алуға 

болады).  

Іс-әрекет нәтижелерін зерттеу әдісінің де қолданысы шектеулі. Егер 

қалыпты дамыған баланың салған суреттері негізінде олардың кеңістік туралы 

түсініктерінің қалыптасу деңгейі туралы, қоршаған орта туралы түсініктерінің 

байлығы мен дұрыстығы туралы, барлық психикалық функциялардың 

қалыптасу деңгейі туралы болжам жасауға болады, ал ауыр қимыл-қозғалыстық 

патологияда мұндай әдістемелердің диагностикалық құндылығы төмендейді. 

Сал ауруымен ауыратын балалардың салған суреті қарапайым, шимай-шатпақ 

сияқты, пропорционалды емес, бір түсті болуы мүмкін, бірақ бұл оның 

түсініктерінің кедейлігін сипаттамайды. Бұл моторлық қиындықтың нәтижесі 

болуы мүмкін. Олар балаға шығармашылық ойын және қоршаған әлемнің 

түрлілігін салуға кедергі болуы мүмкін. Сондықтан тірек-қимыл аппаратында 

патологиясы балаларға суреттік, проективтік әдістемелерді жүргізгенде сақ 

болуы керек. Сал ауруымен ауыратын балалардың іс-әрекетінің нәтижелерін 

оның интеллектуалдық, танымдық, жеке тұлғалық, сферасына тікелей 

аудармауға тырысу керек.  

Тәрбиеші сурет салу, апликация сабақтарында баланың нені бейнелегісі 

келеді және нәтижесінде не шыққандығын нақтылап анықтап алу керек. Ол 

психологпен бірлесе отырып, жұмысының негізгі ойын және оның іске асуын 

талдап, себептерін анықтап, түзету-дамыту жұмыстарын жүргізуіне болады.  
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Анамнестикалық әдіс баланың даму тарихы, аурудың пайда болу 

себептері, баланың отбасындағы даму жағдайы туралы мәліметтер жинауға 

мүмкіндіктер береді. Бұл мәліметтерді көптеген мамандар жинақтайды және ол 

нақты диагноз қоюға және дамуы туралы болжам жасауға мүмкіндік береді. Бұл 

мәліметтер баланың қашан тілі шықты, қашан жүре бастайды, өзі киініп, өзі 

тамақтана ала ма? деген сияқты ақпарат береді. Мұның бәрі өте маңызды болып 

табылады. Мысалы баланың кеш жүруі өз уақытында қоршаған орта туралы 

көп нәрсе білу мүмкіндігінен, дербестігінен айырып, оны ересектерге тәуелді 

етеді. Заттарды манипуляциялай алмау және оның дамуының тежелуі, сөйлеу 

процесінің түсініксіздігі осының бәрі жалпы дамуды тежейді. Тілі шықпаған 

бала онымен жасты қалыпты дамыған бала сияқты сұрақтар қою мүмкіндігінен 

айырылады да, өз жас деңгейіндегі қызығушылықтарын қанағаттандыра 

алмайды. Тәжірибелі зерттеуші баланың отбасындағы мінез-құлқы туралы ата-

аасының әңгімесінен-ақ бала дамуындағы кемістіктерді бірден біліп отырады.  

Баланы диагностикалық зерттеудің алдында алынған анамнестикалық 

мәліметтер қимыл-қозғалыстық кемістіктің барлық деңгейінде де өте маңызды 

ақпарат болып табылады. Зерттеуге келген баланың өмірлік тәжірибесі мен 

психологтың танысуы, оған бала дамуындағы кемістіктердің рөлін мейілінше 

жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Тәрбиеші басқа адамдарға қарағанда 

балалардың ата-анасымен жиі қарым-қатынас жасағандықтан, әңгіме 

барысында бала дамуындағы көрсетілген аспектілерді анықтай алады. Бұл 

мәліметтерді психологпен бірге талдап, оны диагностикалық зерттеулерде және 

түзету-дамыту жұмыстарында ескеру керек.  

Диагностикалық материалды балаға жайлы етіп ұйымдастыру керек. 

Қозғалу тәсіліне көп көңіл бөлу керек: бала өз бетінше қозғала ала ма, не 

ортопедиялық құралдарды қажет ете ма? Сонымен бірге, басты вертикалды 

қалыпта ұстап тұру мүмкіндігін ескеру керек.   Диагностикалық материал 

арнайы орындықтарда отыра алмайтын балаларға да қарауға қолайлы болуы 

керек.  

Церебральды сал ауруымен ауыратын балаларды тексеру барысында өзіне-

өзі қызмет көрсету дағдысының даму деңгейін бағалау керек. Өзіне-өзі қызмет 

көрсетудегі қиындықтар көбінесе қимыл-қозғалысында патологиясы бар 

балалардың толыққанды әлеуметтік бейімделуіне кедергі келтіреді. Дер кезінде 

диагностика мен өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын қалыптастыру 

жұмыстарын ерте бастау маңызды міндеттердің бірі болып табылады.  

Бала өзі тамақтанып, киіне ала ма, оның санитарлық гигиеналық 

дағдылары қаншалықты дамығандығын біліп алған жөн. Бұл мәлеметтерді 

бақылау барысында не баланың ата-анасымен немесе баланың өзімен 

әңгімелесу барысында білуге болады, сонымен бірге бала жетекші ретінде қай 

қолын қолданылатындығын ескеру керек. Манипулятивті функцияларды 

бағалау барысында заттарды ұстау, түрлі әрекеттерді іске асыру мүмкіндігін, 

ұсақ моториканың, көру моторлық координациясының қалыптасу деңгейін 

бағалай білу өте маңызды. Мектеп жасына дейінгі ересек балалардың ойын, 
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еңбек, оқу іс-әрекеттерінің тағы басқа түрлерінің қалыптасу ерекшеліктерін 

анықтап алу керек [1;15].  

Церебральды сал ауруы бар көптеген балаларда тіл кемістігі болады. Сал 

ауруымен ауыратын мектеп жасына дейінгі балаларды кешенді, 

диагностикалық тексерудің негізі ретінде логопед жүргізетін логопедиялық 

тексеру болып табылады. Бірақ, психолог сал ауруымен ауыратын балалармен 

алғашқы кездесуінде бала оған бағытталған сөзді қаншалықты түсінеді, оның 

эксперссивті сөзінің қалыптасу деңгейі қандай, ауыр тілдік кемістіктерді 

мимика, жесттерді коммуникативті жағдайда қолдану мүмкіндігі қандай, 

сөйлеуінің анықтығының деңгейі қандай екендігін айқындап алуы керек. 

Баланың сөйлеу процесінің даму деңгейін мейлінше нақты анықтап алу 

мақсатымен психолог баланың түрлі іс-әрекетіне, серуендегенде, баланың 

құрбыларымен қарым-қатынасын, сабақ үрдісіндегі пікірлер не түсінік беретін 

сөздерін әңгіме барысында талдау керек. Психикалық прцестерді тексеру 

барысында кеңістіктік түсініктерді зерттеуге назар аудару керек.  

Сал ауруымен ауыратын балаларды зерттеудегі қиындықтар ақыл-ой 

кемістігінен, дамудағы тежелуден, көру, есту, сөйлеудің жеткіліксіздігінен, 

мінез-құлықтағы ауытқулармен байланысты болуы мүмкін. Сал ауруымен 

ауыратын балалардың естуіндегі бұзылыстарды ерте анықтап алу өте маңызды. 

Естудегі бұзылыстарды диагностикалауда дәрігерлер мен педагогтарға баланың 

ата-анасы мен тәрбиешісі үлкен көмек көрсетеді. Олар бала кенеттен пайда 

болған дыбыстық сигналға қарай әсерленетіндігін, ересектердің сөзіне таныс 

дыбыстарға еліктей ме, таныс адамдардың даусын тани ма, музыканы ұната ма, 

оған бағытталған сөздерді түсінетіндігін бақылау керек.  

Сал ауруымен ауыратын балалардың тұлғасының дамуындағы 

ауытқуларды анықтау үшін оның ерекшеліктерін кешенді клиникалық-

психологиялық-педагогикалық талдау керек. Сонымен бірге, балабақшада 

бейімделу процесін бұзатын баланың мінез-құлқындағы, мотивациялық-

қажеттілік және эмоционалдық-еріктік сферасындағы ерекшеліктерін, іс-

әрекетінің, қоршаған ортасымен қарым-қатынасының ерекшеліктерін ескеру 

қажет. Анамнездегі мәліметтерді, баланың тұрмыстық жағдайы мен 

отбасындағы тәрбиесін талдап, талқылау керек. Сонымен бірге, тұлғаның тек 

негативті жақтарын ғана емес, бала тұлғасының дамуындағы позитивті 

аспектілерді деескеру керек. Ол тұлғаның жағымды сапалары негізінде түзету-

дамыту жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Ол тәрбиеші, дефектолог, 

психолог, логопед тағы басқа мамандардың іс-әрекеттерінің тиімді және 

жемісті болуына көмектеседі.  

Сал ауруымен ауыратын балаларды тексеру барысында көптеген 

қиындықтар туындауы мүмкін, өйткені дене, тіл кемістіктері қоршаған орта 

туралы білімінің шектеулі болуы, астениялық көріністер баланың потенциалды 

мүмкіндіктерін жасырады [2;5]. 

Сонымен қатар, церебралдық сал ауруына шалдыққан бала кешенді  

клиникалық-педагогикалық және логопедиялық сонымен қатар қосымша 
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параклиникалық әдістер диагностикасын қолдана отырып тексеруден өту 

қажет. Олар: 

- бас сүйек трансиллюминациясы, бас миының дұрыс 

дамымауы мен гидроцефалия диганостикасын анықтау үшін бала 

өмірінің алғашқы жылында жүргізеді. 

- көз және оның қарашығын зерттеу; 

- электорқабықшалы аудиометрия (есту қабілетін зерттеу 

үшін); 

- генетикалық зерттеу; 

- доплерография; 

- когнитивті потенциалды әдістер; 

Балаға және отбасына көмектесу жауапкершілікті іс. Әрбір отбасындағы 

ата-аналар баласының болашағы үшін мазасызданады.   

Барлық ойындар арасында қимыл-қозғалысты дамытатын - қимыл 

ойындары. Бұл ойындарда баланың қимыл –қозғалыс қабілетін байқауға 

болады. Церебралдық сал ауруымен сырқаттанған бала үшін әр түрлі 

ойыншықтармен, ұсақ құрылыс материалдармен ойнаған жөн, себебі олар 

қимыл-қозғалысын дамыта түседі. Дидактикалық құрлыс ойыны- балалар 

әрекетінің бір түрі.  

Церебральды сал ауруы бар балалармен жүргізілетін емдік- сауықтыру  

жұмыстарының  қорытындысына келетін болсақ, мұндай балаларға ерте түзету 

жұмыстарын жүргізу тиімді екені анықталды. Біз түзету жұмыстарын жүргізу 

арқылы жақсы нәтиже алдық. Церебральды сал ауруы бар балаларға түзету 

жұмыстарын арнайы орталықтарда жүргіздік. Кей жағдайда тірек-қимыл 

аппараты бұзылған балалардың кемшілігі күрделі болса, онда ол баланы үйден 

оқытады. Бұл жайында ата-ана мамандардан (психолог, дефектолог, логопед, 

дәрігер, педагог, т.б.) кеңес ала алады. Осының нәтижесінде церебральды сал 

ауруы бар балаға көмек бере алады. Ата-ана арнайы түзету жаттығуларын 

күнделікті балаға жасата алады. Бұл жаттығулар церебральды сал ауруы бар 

балаға да, ата-анаға да тиімді.Сонымен бірге мұндай балаларға арнайы 

мектептерде коррекциялық жұмыстар мынаны қамтиды: – сауаттылыққа 

оқытуға дайындау, жазуға үйрету, оқуды үйрету, еңбекке үйрету, дене 

тәрбиесін оқыту т.б.  

Церебральды сал ауруы бар балалар-бұлар үлгермейтін оқушылар. Оларды 

түрлі коррекциялық жұмыстар жүргізу арқылы, арнайы мектептерде, 

индивидуалдық оқыту тәрбиелеу жұмыстарын жұргізу арқылы қалпына 

келтіруіне әбден болады.  
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Медицина қызметкерлері  – ежелден келе жатқан мамандықтардың бірі 

болып табылады. Ғасырлар бойы медицина қызметкерлер халықарасында дәл 

сол заманның зиялы қауым өкілдері ретінде сыйластық сезімі  қалыптасқан.  

Осы сезімнің қарама – қайшылығы орта ғасырдағы анықтамамен сипатталады, 

яғни үш түрлі роль атқарған қалыпты жағдайда әдепті адам, науқастар үшін 

періштемен тең, ал емдеу барысында талаптарды қойғанда шайтандай көрінуі 

мүмкін. Жалпы медициналық қызметкерлердің тұлғалық ерекшеліктеріне 

ежелден жоғары ерекше талаптар мен өсиеттер айтып, адамгершілік пен 

білімді, білікті маман ретінде талап етіледі.  Медициналық этиканың ерекшелігі 

- ондағы барлық нормалар, принциптер мен бағалаулар адам денсаулығына, 

оны жақсартуға және сақтауға бағытталған. Бұл нормалар бастапқыда 

Гиппократ Антында бекітілді, ол басқа кәсіби және моральдық медициналық 

кодтарды құрудың бастапқы нүктесі болды. Медицинада этикалық фактор 

дәстүрлі түрде үлкен маңызға ие. Дәл осы тұста белгілі орыстың жазушысы 

А.П.Чехов айтқандай «Адамның тұла бойында сыртқы сипаты мен ішкі жан 

дүниесі, ойлары, киген киімінен көрініп тұруы қажет» деген болатын [1]. Басқа 

мамандықтар мен салыстырғанда медициналық қызметкерлердің өмірі мен 

жүріс-тұрысы көпшіліктің сынына ұшырап отыра кететінінде айта кетуіміз 

керек. Бұлай болудың өзіндік себебі бар, өйткені дәрігер көбінесе 

мәдениеттіліктің, зиялылықтың, салауатты өмір салтының үлгісі бола отырып, 

сол қасиеттерді  таратушы болып табылады.  

Медицина қызметкерінің тұлғасы психологиялық ғылымда «тұлға» 

категориясы іргелі ұғымдардың қатарына жатады. Бірақ «тұлға» ұғымы тек 

психологияға тән емес, ол барлық қоғамдық ғылымдармен зерттеледі, оның 

ішінде философиямен, әлеуметтанумен, педагогикамен, т.б. Тұлға деген не 

деген сұраққа барлық психологтар түрліше жауап береді. Олардың жауаптары 

мен ойларының әрқилы болуы тұлға феноменінің күрделі екендігін білдіреді. 

Осы орайда И.С.Кон былай деп жазады:  Бір жағынан, ол нақты индивидті 

әрекет субъектісі ретінде, оның барлық жеке бас қасиеттерімен, әлеуметтік 

рольдерімен бірге белгілейді. Екінші жағынан, тұлға индивидтің әлеуметтік 

қасиеттері ретінде, осы адамның басқа адамдармен тура немесе жанама өзара 

әрекеттесуі нәтижесінде түзілген бойындағы әлеуметтік маңызы бар 

қасиеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі [2]. Медицина қызметкерлерінің 

арасында медбикелердің кәсіби әрекеттері маңызды роль атқарады.  

Медбикенің науқастармен қарым – қатынасы - бұл үлкен өнер, бірақ олар 
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үйренуі керек науқастармен сәтті байланысу үшін тек тілекпен ғана емес, 

сонымен бірге және белгілі бір психологиялық көзқарасты талап етеді және 

процесс барысында дамиды. Медициналық мекеменің ауруханасына түскен 

кезде өмірлік стереотип өзгереді науқас (бұл меланхолия, үмітсіздік, 

қорқыныш, алаңдаушылық сезімін қамтиды; отбасы, жақындары, әдеттегі 

кәсіби қызметі). Аурухана бөлімінде, палатада әрқашан тазалықты қажет етеді 

себебі науқастар кейде екінші үйі ретінде қабылдайды. Бөлменің барлық 

жерлерін тазалық пен тәртіпті сақтайды.  Науқастың өзі көңілсіздікті, 

құмарлықты тудырады, сондықтан емдеу мекемесіндегі жағдай, ондағы 

адамдар көңіл-күйді көтеруі керек, ауру туралы қараңғы ойлардан аулақ 

болыңыз және осылайша қалпына келтіруге ықпал етеді. Медицина 

қызметкерінің ұқыпты келбеті емделушіні өзіне баурап алады, медициналық 

мамандықта құрмет тудырауы, қолайлы психотерапиялық қызмет көрсетуге 

әсер етеді. Ол пациенттің науқасқа жағымсыз реакцияларын тудырмауы керек 

медбикенің бір түрінен, оның күлімсіреуінен, жағымды көрінісінен оңайырақ 

болады, дәрігер киімі - ақ халат пен бас киім. Науқасқа осы заттарды беру 

біздің міндетіміз емдеу элементтері. Медециналық мамандықтардың сыртқы ой 

тазалығы мен тектілік атрибуттар жоғары адамгершілікті көрсетеді.  

Кез-келген науқаспен қарым-қатынас жасау кезінде медицина 

қызметкерлеріне төмендегідей кеңес береді:  

1. Дұрыс психологиялық байланыс орнатыңыз. 

2. Науқас және емдеу туралы қол жетімді түрде айтыңыз, бірақ ескере 

отырып медициналық құпияның мазмұны. 

3. Ең ауыр жағдайдағы науқасты тыныштандырып, жігерлендіріңіз. 

4. Науқастың осал психикасын теріс факторлардың әсерінен қорғаңыз, 

соның ішінде емдеу-диагностикалық процеске жатады.  

5. Науқастың медициналық және жеке құпияларын сақтау.  

6. Сөзді маңызды психотерапиялық және психопрофилактикалық ретінде 

қолданыңыз фактор.  

7. Әңгіме барысында жеке тұлғаның мінез-құлқын анықтай білу науқастың 

ерекшеліктері (мінезі, темпераменті, қабілеттері, қажеттіліктері және т.б.).  

8. Туыстарымен қарым-қатынасты кәсіби және сауатты құру медициналық 

ұжымның басқа қызметкерлерімен және әріптестерімен пациенттердің 

қатысуымен оларды сынауға жол бермеңіз [3].  

Науқаспен қарым-қатынас кезінде медбике этикалық-деонтологиялық 

ережелерді сақтауы керек  мінез-құлық нормалары мен принциптері дәрігер 

мен дәрігер арасындағы сенім ортасын құруға міндеті дәрігер мен медициналық 

мекеменің беделін арттыруға ықпал етеді. 

Орта медициналық қызметкердің жұмысы үлкен физикалық біліммен ғана 

байланысты емес жүктеме кезінде пайда болатын үлкен эмоционалды 

стресспен бірге науқас адамдармен қарым - қатынас, олардың тітіркенуі мен 

дертіне қойылған талабы мен сезімталдығы негіз болып табылады. 

Медбике үнемі пациенттердің арасында, сондықтан оның нақты әрекеттері 

мен дәрігердің тағайындауларын кәсіби орындау, оның эмоционалды жылы 
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қарым-қатынасы науқасқа оған психотерапиялық әсер етеді. Бұл факторлар, 

атап айтқанда қамқорлық, назар аудару арасындағы байланыстың негізі болып 

табылады. Бұл жағдайда ауызша форма үлкен мәнге ие, эмоционалды бояу 

және сөйлеу үніде маңызды. Мейірбикенің ісінде зияндылықта бар: оның 

айналасында жұмыс күні қайғы-қасіреттің көптеген көріністері бар, физикалық 

және психологиялық азап, бұл эмоционалды қауіп науқаспен сәйкестендіру. 

Демек, жұмысшылардың өздеріде шамадан тыс эмоционалды күйреу 

сырқаттарына ұшырау қаупіде болары сөзсіз.  Сондықтан медициналық 

қызметкерлергеде психологиялық қолдаудың қажеттілігі туындайды. 

Психологиялық ұстамдылықты сақтау үшін медицина қызметкерлердің білім 

деңгейі туралы, жеке-жеке ерекшеліктері маңызды роль атқарады. Кәсіби 

қарым-қатынас тиімділігінің негізгі шарттары: мейірімділікті, әдептілікті, 

зейінді, қызығушылықты, кәсіби құзыреттілік шеберлігін көрсетеді. 

Науқастар арасында беделі бар медицина қызметкерлері кәсіби дайындық 

дамыған борыш сезімімен, моральдық және адами қасиеттерге ие. Әрбір науқас 

осы немесе өзге де емдеу, алайда, кез келген олардың бастан қажеттілігі достық 

жанашырлық, жылы сөздер, қолдауды қажет етеді. Мінез-құлық стилі 

науқастың тағдырына тікелей қатысуы медбикенің беделін арттырады. 

Осылайша, қызметкерлер арасындағы қалыптасқан өзара қарым-қатынастардан 

медициналық мекемелермен қатар науқастардың денсаулығы  тек эмоционалды 

көңіл-күй мен көзқарасқа байланысты болып табылады.  

Жоғарыда медицина қызметкерлеріне қойылатын негізгі психологиялық 

талаптарды талдай келе, медицина қызметкерінің науқаспен өзара сәтті  қарым-

қатынас болу үшін төмендегідей қасиеттерге топтастыруға болады:   

I. Зияткерлік қасиеттер:  эрудиция, байқағыштық, логикалық тұжырым, 

құбылыстардың мәніне енуге деген ұмтылыс. 

II. Рухани қасиеттер: мейірімділік, еңбекқорлық, адамгершілік, 

жанқиярлық. 

III. Эстетикалық қасиеттері: ұқыптылық, тазалық. 

 Осы топталардың түпнұсқалығы табиғи мінез-құлық, сезімдердің 

үйлесімділігі және олардың өрнектерінің шынайылығы мен эмпатиясын 

айтамыз.   
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ КРЕАТИВТІК 

ҚАБІЛЕТІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ КӨРСЕТКІШІ МЕН КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

Қазиева Р.Т.  
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Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті 

 

Қазіргі білім беру кеңістігінде тұлғаны оқыту мен білім берудің басты 

міндеті жан жақты дамыған, өзіндік көзқарасы бар тұлғаны жетілдіру болып 

табылады, әрі бұл инновациялық технологиялар   бойынша оқу танымдық 

жүйенің басты компоненті болып табылады. Сонымен қатар тұлғаның 

танымдық әрекеті жетілдіріліп, үнемі дамып отыруы тиіс. Сондықтан білім 

алушы студенттердің креативті ойлауы олардың одан әрі шығармашылығын 

дамытып, өзін өзі жетілдіруіне септігін тигізеді.  

Студенттердің кретивтілігінің қалыптасуына мыналар әсер етеді: 

- пәнге баулу. Білім алушылардың алдағы кезеңде әрекеттерін бағдарлауға 

мүмкіндік береді; 

- білім кеңістігінің сан алуандығы. Бұл дегеніміз студенттердің жан жақты 

болып, шығармашылықтарының одан әрі шындалуына әсер етеді; 

- болашақ маманның оқытушысымен бірлесіп, жеке жұмыс бағдарын 

құрғанннан кейін, шығармашыл әрекеттерінің белгілі кезеңдерінің орындалып 

отыру алгоритмі. 

Болашақ мамандармен жұмыс жасайтын оқытушы дәл осы кезең олардың 

танымдық әрекетіне қызығушылын тудыратынын ұмытпауы керек. Осыған 

орай шығармашылық қабілеттерді жетілдірудің негізгі бағдарлары 

төмендегідей: 

1. Ойын әрекеті . 

2.Шығармашылық құрастыру. 

3.Шығармалар мен эсселер жазу. 

4. Сабақтардың сюжетті және тақырыптық циклдары, панорамалық сабақ. 

5. Зияткерлік ойын түрлері. 

Болашақ мамандардың креативтік ойлауын одан әрі дамытып, соның 

негізінде шығармашылықтарының кәсіби тұрғыдан дамуына сабақтан тыс 

жүргізілетін келесі әдіс тәсілдер негізінде жүргізуге болады: 

- Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау. 

- Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру. 

- Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды 

шешу (кескіндер, кроссворд, құрастырмалы ойындар т.б.) 

- Тапсырмаларды түрлендіруге арналған жұмыстар (мәтін мазмұнын 

өңдеу, эссе, есепке кері есеп жасау мәтін құрау т.б.) 

- Оқу материалдың  ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу. 
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- Ұнатқан кейіпкеріне мінездеме беру. 

- Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру. 

-Мәтін,әңгімені өз бетінше аяқтау)[1]. 

Оқу үдерісі болашақ педагог-психологтар өздерін зерттеуші ретінде 

сезінетіндей етіп жоспарланады. Сол себептен олардың креативті тың жұмысы 

әртүрлі формада беріледі : презентациялар, газет-журналдар, жобалар қорғау, 

спектакль. Осындай жұмыстарды жасауға  студентер  аса жауапкершілікпен, 

белсенділіктерін көрсетіп креативтіліктерінің әр қилы тұстарын көрсете 

бастайды. Жастар  өздер ұсынған «өнімдерін» пәнаралық апталықтарда, 

зияткерлік оқуларда, жарыстарда, конференцияларда  көпшілік назарына ұсына 

алады. 

Зерттеушілер оқу іс әрекетінде креативті ойлаудың дамуына келесі 

әркеттер түрткі болады деп есептеді: 

- педагог пен білім алушының бірлескен әрекеті негізінде (Н.Хмель, 

Б.А.Оспанова); 

-студенттің өз бетінше ізден дағдыларын дамыту (Р.Омарова, 

А.Мустояпова); 

- қызметтің бағдарлануының негізін құрайтын жалпыланған білімді енгізу 

арқылы (Н.Талызина, Ш.Т.Таубаева)[3]. 

Болашақ мамандардың шығармашылық белсенділігін дамытудың негізгі 

факторларына өздерінің мүмкіндіктерін түсіну, олардың өз таңдауы бойынша 

жұмыс істеуі, мұғалімнің талаптары мен қабілеттеріне сәйкестігі және т. б. 

жатады. Оқытудағы белсенділікке зерделенетін тақырыпқа, туындайтын 

мәселеге, міндетке, зейін мен ойлау операцияларының бағыттылығымен 

(талдау және синтездеу, салыстыру және салмақтау), зерделенетін материалды 

ұғыну арқылы қол жеткізіледі [4]. 

Студенттердің шығармашылық белсенділігін қалыптастырудың тиімді 

әдістеріне жеке тоқталайық.  

Оқытудың проблемалық-дамытушылық әдістерінің жүйесі. Бұл әдістер 

жүйесі келесі негіздер бойынша топтастырылды: мәселенің деңгейіне 

байланысты; мұғалімнің Қызмет түріне байланысты (оқытушының баяндау 

әдісі: монолог, демонстрациялық, диалог; оқушылардың өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру әдісі, эвристикалық, зерттеу).  

Монологтық оқыту әдістері. Белгілері: мұғалімнің оқу материалын 

ауызша ұсынуы, қызықты сипаттамасы бар фактілерді түсіндіру және т.б., 

пікірталас түрінде проблемалық жағдайлардың пайда болуы. 

Демонстративті әдіс. Белгілері: оқу-шығармашылық немесе ғылыми 

проблеманы шешудің қисыны көрсетіледі; дәлелдемелердің, пікірлердің 

үлгілері беріледі, ақиқатқа жетудің жолы көрсетіледі.  

Диалогтық әдіс. Бұл әдіс негізінде материалдар ауызша әңгіме ретінде 

беріледі. 
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Эвристикалық әдіс. Бұл әдіс негізінде материалды зерттеу эвристикалық 

баяндау ретінде ұйымдастырылады; креативтілік сұрақтары қойылады; 

шығармашылық тапсырмалары шешіледі; студент мұғалімнің көмегімен 

шешетін оқу мәселелері қойылады.  

Зерттеушілік әдісі. Мұғалім мәселе сипатындағы тапсырмалар беріп, 

студентпен бірге жұмыстың мақсатын жасайды, студенттің жеке жұмысын 

топтастырады. Теориялық және практикалық сипаттағы проблемалық 

жағдайлар студенттердің тапсырмаларды орындау процесінде туындайды.  
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Қазіргі қоғамдағы балалар өмірінің белгілі бір өзіндік ережелері бар.   

Қазіргі уақытта жаңа заман баласы кітапты қабылдағаннан гөрі теледидарды 

көруге немесе компьютердің, не болмаса телефонның мониторына үңілуге 

құштар.  Жаңа технологиялар кез-келген ақпаратты лезде және көп күш 

жұмсамай, қиындықсыз тауып алуға мүмкіндік береді.  Дегенмен де 

мұғалімдердің алдындағы оқу дағдысын қалыптастыру мәселесі бірінші кезекке 

шығады, өйткені, саналы, дұрыс, еркін, жүгірте,  мәнерлеп оқу – бастауыш 
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сыныпта ғана емес, орта және жоғары буындарда да, мектептен кейін де сапалы 

білім алу кепілі. 

Бұл мәселе тек мұғалімдер үшін емес, көптеген ата-аналар үшін де ортақ 

мәселеге айналды.  "Бала сүйіп, ынтамен оқу үшін не істеу керек?", "Баланы 

оқу үрдісіне қалай тартуға болады?"- бұл ата-аналар мен бастауыш сынып 

мұғалімдерінің жиі қоятын сұрақтары болып саналады, өйткені дәл осы жаста 

баланы оқуға мәжбүрлемей, оның ішінде кітап арқылы да қызықтыруға барлық 

мүмкіндіктер бар. 

Оқуды игеру процесі жеңіл емес, дегенмен қиындық баланы оқуға 

үйретуде ғана емес, сонымен қатар оқу процесін балаға  ұнамды ету, сүйсіндіре 

білуде де туындайды. Алғашқыда балаларға жүргізе оқу, жалпы оқуды игеру 

процесі ұнайды.  Оларға көз алдарында әріптерден өздеріне етене таныс сөздер 

құралатыны қызық  көрінеді. Бірақ оқу қарқынын, оқу жылдамдығын 

арттыратын уақыт келгенде, яғни мектепте мұғалім, үйде ата-ана баланы қайта-

қайта оқуға мәжбүрлеген кезде, бастауыш сынып  жасындағы көптеген балалар 

кітапқа, тіпті оқу процесіне қызығушылығын жоғалтады. Әйткені, бұл табиғи 

үйренуден гөрі мәжбүрлі сипатқа ие болады. [ 4, 24 б] 

"Адамдар оқуды тоқтатқан кезде ойлауды тоқтатады" . Бұл сөздерді бір 

кездері француз ойшылы Дани Дидро айтқан, бірақ  оның сөздері қазіргі таңда 

да өзекті болып қала береді. Шынында да, оқуға деген қызығушылықты ояту 

мәселесін шешу тек білім беру ғана емес, сонымен бірге дамыту және тәрбиелік 

міндеттерін де шешуге мүмкіндік береді. Бірінші сыныпта балаларға кітапты 

тек білім көзі ғана емес, сонымен бірге ересек адамның көмегінсіз суреттерді 

қарау арқылы сөйлесуге болатын әңгімеші, сұхбаттасушы ретінде де көруді 

үйреткен дұрыс. Бірінші сынып оқушыларына мақсаттылы түрде мынадай 

тапсырмалар берген жөн: сурет бойынша жұмбақтың жауабын табу, кітап 

қарау, оның беттерінде не бейнеленгені туралы ойлану. Содан кейін ғана 

мәтінді оқуға көшу. Алдымен мұғалім мәтінді оқиды, содан кейін оқушылар да  

осы процеске қосылады. Біртіндеп сауат ашу сабақтары, осылайша бірінші 

сынып оқушыларын кітап пен оны оқу процесіне тартудың ажырамас бөлігіне 

айналады. Мұғалімнің міндеті - оқу процесін балаларға қызықты, ұнамды ету. 

Әрі қарай балаларды оқу процесіне тарту үшін, оларға қызығушылығын ояту 

үшін сабақтарда кітап оқуды оқытудың әртүрлі нысандары мен түрлерін 

біріктіре қолдану қажет. [1 63-64 ] 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау нәтижесінде, қазіргі 

зерттеушілердің көзқарасы бойынша балалар оқуы тек балаларды кітаппен 

таныстыруға ғана емес, сонымен қатар кітапқа деген сүйіспеншілікті оятуға, 

оқылымды терең талдауға бағытталған педагогикалық процесс ретінде 

қабылданады, бұл эстетикалық сезімнің дамуына және оқырмандардың 

адамгершілік санасының қалыптасуына ықпал етеді деп тұжырымдауға болады. 

Шәкірт қызығушылығын сабақта дамытып тәрбиелеуде мұғалімнің 

сабақты әр алуан түрде, жаңа технологиямен өтуінің маңызы зор. Адамның 

қызығушылығы сан алуан болуы мүмкін. Осылардың ішінде біреуі ғана басты 

болады. Мұндай қызығушылық  көркем әдебиет әрекетіне аса қажет. 
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Қызығушылық тұрақты қасиетке айналғанда ғана адам өз іс-әрекетінен жақсы 

нәтиже шығара алады. [3, 30-31 б ] 

Оқырмандық қызығуышылық- ол кітаптарда берілген жинақталған адамзат 

тәжірибесіне оқырманның белсенді қатынасының байқалуын білдіреді.  

Оқырмандық қызығушылық баланы қолына кітап алып, ондағы 

жазылғанды оқып, одан жағымды сезімге бөленіп, ләззат алуы және оқылған 

мазмұннан алған әсерін жеткізе алуы тиіс болатындай қозғаушы күш болып 

табылады. 

Бастауыш сынып мұғалімдерінің алдында ең маңызды мақсат – бастауыш 

сынып жасындағы оқушылардың оқу құзыреттілігін қалыптастыру тұр. Бұл 

дегеніміз, бірінші сатыдағы мектепте төрт жыл оқу барысында балалар өздерін 

«оқу әрекетін өзін-өзі тәрбиелеу құралы ретінде қолдана алатын сауатты 

оқырман» ретінде білуге үйренуі керек. [ 2, 19б] 

Бастауыш мектеп оқушылары оқу техникасын, шығарманы оқып, 

тыңдағанын түсіну тәсілдерін, кітаптарды біліп және оларды өз бетінше таңдай 

білуі, кітапқа және оқуға деген рухани қажеттілікті қалыптастыру керек» . 

Бастауыш сыныпта оқуға үйретудің нәтижесін Н.Н.Светловская «оқудан бұрын, 

оқыған кезде және оқығаннан кейін ойлау қабілеті» деп анықтайды . [5, 35б ] 

Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың оқуға деген 

қызығушылығының дамуына әсер ететін жағдайлар жасау – бастауыш 

сыныптағы оқушыларды оқытудың маңызды факторларының бірі. Мұғалім 

сабақта да, сыныптан тыс жұмыстарда да жағдай жасайды. Сыныптан тыс 

жұмыстар - бұл бастауыш мектеп жасындағы балаларға арналған білім беру 

процесінің маңызды, ажырамас бөлігі . 

«Балаға әлемнің бейнесін барлық алуан түрлілігімен көрсетіңіз, бағалау 

және таңдау үшін оған нысандар мен жағдайларды ұсыныңыз; оған 

эмоционалды, интуитивті түрде лайықты мақсатты көруге және оған жетуге 

көмектесуде балалар әдебиеті мен балалар кітабының орны ерекше» - дейді 

О.Ю. Богданова мен В.Г. Маранцман. Авторлар оқырмандық қызығушылықты 

дамытуға арналған іс-шаралар - бұл оқуға деген қызығушылықты арттыру, 

оқырманның ой-өрісін кеңейту, әдеби білім беру және оқушыларды дамыту 

мақсатында әдеби оқу сабақтарында және сабақтан кейін ұйымдастырылатын 

жұмыстар деп атап өтті. 

Психолог А.Леонтьев әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан оқудың келесі 

негізгі бағыттарын анықтайды: 

1) оқуға деген қажеттілікті тәрбиелеу; 

2) оқудың мазмұнын кеңейту және оқырмандық қызығушылықты 

бағыттау; 

3) оқу мәдениетін жетілдіру; 

4) ақпарат ағымын ұйымдастыру, оқырмандардың белгілі бір санатына 

белгілі бір кітап түрін мақсатты бағыттау. [6, 50-51б] 

Кітап оқудан ләззат алу үшін баланың қолына жақсы кітап түсуі керек. 

Ересек адам кітап бере отырып, балаға өзінің жылы сөздерін арнауы тиіс. Оқу 

материалы негізінде балалармен жеке қарым-қатынас жасаудың маңыздылығын 
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түсіну қиын. Мұны баланың кітаппен танысуының негізгі ынталандырушысы 

деп атап өтсек артық болмайды. Қазіргі күннің баласы кітап туралы ересек 

адамның сөзін және оған деген жеке қатынасын, жас оқырманға бағытталған 

сөзді бәрінен бұрын қажет етеді. Ересек адамның балаларға  жеке тәжірибесін 

бөлісуі басқалардан гөрі күшті фактор болып табылады, ол баланың кітапқа 

жол ашуына, оқудың қуанышты мотивін анықтауға негізгі шарт болады. 
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Егеменді еліміздің жас ұрпақтарына тәрбие беру, талапқа сай білімді ұрпақ 

даярлау - бүгінгі күні уақыт күттірмес мәселелердің бірі. Сол себепті де, білім 

алушыға жүйеленген, даярланып берген арнайы білімді ғана берумен 

шектелмей, жалпы дамыту, ашып айтар болсақ, оқу, сөйлеу, қоршаған орта 

туралы дұрыс көзқарасын қалыптастыру, кез келген жағдайларды объективті 

түрде бақылап, талдай білуге үйрету, өз ойын тура  жеткізе білуге, дәлелдей 

алуға, сөйлеу мәдениетіне, шығармашылық тұрғыдан жұмыс жасай алатын, 

біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлғаны қалыптастыру міндеті 

тұр. 
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Қоғамның қарқынды даму кезеңі  болып жатқан жағдайларға  бейімделіп 

және үнемі     өз – өзін дамытып отыруды  қажет етеді. Қазіргі таңда жоғары 

нәтижеге жету үшін білім алушылар мен білім берушілердің бірігіп жұмыс 

жасауы жеткіліксіз. Сол себепті, әсіресе, қашықтықтан білім беру үрдісінде  

алғашқы орында білім алушының өзін – өзі шығармашылық  тұрғысынан 

дамытуы тұрады.  

Шығармашылық дегеніміз не? 

 Шығармашылық - таңдану және іздену қабілеті, стандартты емес 

жағдайлардан шығу жолын таба білу; 

 Шығармашылық - бұл жаңа нәрсені ашуға және өз тәжірибесін ұштауға 

бағыт алу; 

 Шығармашылық - бұл туындаған жаңа идеялар; үлкен мақсатқа қол 

жеткізуге ұмтылу; 

 Шығармашылық - бұл адамның қажеттілігі, шығармашыл адамдардың 

өмірлік энергиясы да көп болуы.  

Шығармашылық қабілетті дамыту нені білдіреді? Біріншіден, бұл байқауды, 

сөйлеуді және жалпы белсенділікті, есте сақтау қабілетінің мықтылығын, ерік-

жігерді, қиялды, фактілерді талдауды және түсінуді  дамыту. Екіншіден, бұл кез 

келген жағдайларда білім алушының  жеке тұлға ретінде өз мүмкіндігін  жүйелі 

түрде көрсете алуы.  

      Қашықтан оқыту  дегеніміз - ақпараттық құралдар мен ғылыми 

тұрғыдан негізделген тәсілдер арқылы білім алудың формасы болып табылады.  

    Баяндаманың   мақсаты - қашықтықтан оқыту нысанында білім 

алушылардың шығармашылық қабілетін  қалыптастырудың тиімділігін 

теориялық тұрғыдан негіздеу және практикалық  ( MS Teams бағдарламасы 

арқылы) түрде дәлелдеу. 

    Қашықтықтан оқытудың екі компоненті бар: оқытуды басқару мен өз 

бетімен білім алу.  Қашықтықтан оқыту барысындағы шығармашылық қабілетті 

қалыптастыруда сабақтың базалық негізін анықтау үшін сабақтың үйлесімді 

үлгісі таңдалады. Сабақта шығармашылық қабілетті арттыру үшін ең негізгісі - 

білім алушының өзіндік білім нәтижесін құруы болып табылады.[1] 

     Білім беруші  ұйымдастыру, алдын – ала дайындау шараларын 

жүргізбесе, бағдарламалық тұрғыдан қамтамасыз етпесе білім алушылардың  

білімі артпайды. Білім алушының үлгерімін және білімін көтеру үшін білім 

беруші өз біліктілігін шығармашылық деңгейге көтеруі қажет.  Жалпы қашықтан 

оқыту: 

-  білім берушінің біліктілігін арттырады; 

-  білім алушының  өз бетінше білім алуын қалыптастырады; 

-  оқыту процесінің субъектілерінің  жаңа технологияларға 

көзқарасын өзгертеді. 

 Қазіргі таңда білім жүйесінің заман талабына сай қарыштап дамуы барлық 

педагогтың сабақ барысын ғылыми жоба үлгісінде орындауын талап етіп 

отыр.  Ал, ғылыми жоба  –  білім алушының зерттеу жұмысының нәтижесін 

ғылыми жетекшісінің көмегімен қорытындылануы және оқу- шығармашылық 
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қызметінің соңғы кезеңі болып табылады. Сабақты ғылыми жобада жасай 

білген білім беруші білім алушының пәнге  деген қызығушылығын 

арттырып, екі жақты түсінушілік пайда болады.  

Қашықтықтан оқытуды екі негізгі бөліктерге бөлуге болады: дидактикалық 

және техникалық. Техникалық қашықтан оқыту мына құралдар арқылы жүзеге 

асады: видео және видео жазбалар, ауқымды және жергілікті компьютерлік 

желілер, телекоммуникациялар, тиімді бағдарламалар. 

Дидактикалық құрылымда қашықтықтан оқытудың маңызды компоненті білім 

алушылардың өздігінен білім алуы болып табылады.[2]  

Білім алушылар қашықтықтан оқу арқылы білімдерін  жетілдіре түседі 

және олар ақпарат жүйелерін тиімді пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Мысалы,  

 қажетті әдебиеттер мен оқулықтар іздеу;  

 бақылау немесе тесттік тапсырмаларды орындау;  

 зертханалық жұмыстар; 

 қашықтықтан олимпиадаға қатысу арқылы 

оқушы шығармашылық потенциалын дамыта алады. 

Кемшіліктері: 

Өкінішке орай, елімізде қашықтан оқыту үшін қажетті жағдайлар толық 

қарастырылмай тұр. Білім алушының толыққанды шығармашылығын дамытуын 

айту үшін білім  орындарында және білім алушының  үйінде де сапалы 

техникалық және бағдарламалық құралғылар болуы тиіс. Сонымен қатар, 

байланыс жүйесінің сапасы жоғары болуы, интернеттің әлсіздігі және бағасының 

да қол жетімсіздігі кедергі болмауы қажет.   

Жалпылай қарастырсақ, қазіргі экономикалық жағдайдағы өзгерістер оқу 

саласындағы жаңашылдықты қажет етіп отыр. Осыған орай, жаңа 

технологиялар, бағдарламалар  жасалуда, оларды тиімді қолдана алу сауатты 

маманның негізгі міндеті болып табылады. 

Оқудың қашықтық форматы білім берушінің сабаққа тиянақты 

дайындалуын, виртуалды аудитория және интербелсенді қарым-қатынас 

дағдыларын игере білуді талап етеді. Осы қағиданы түсіну үшін сарапшы болу 

маңызды емес, кез келген туындаған жағдайларға қарамастан оқыту тәсілдері 

ауқымды бола бермек, ал білім беруші іс-шараларды ұйымдастыру барысында 

түрлі сервистер және ғаламтор тұғырнамаларын қолдана беретін болады. 

  Бұл баяндамада инновационалдық құралдарды қолдана отырып, Microsoft 

Teams тұғырнамасында виртуалды аудиториямен өзара әрекетті ұйымдастыру 

бойынша ұсынымдар беріледі. «Команда» құралы – бұл коммуникацияға 

арналған жұмыс істейтін онлайн-кеңістікті жасауға көмектеседі. Microsoft Teams 

- орталықтандырылған тұғырнама, ол бірлесіп жұмыс істеу үшін виртуалды 

аудиторияларды құруға және оқушылар мен студенттер және оқу орнының 

қызметкерлерімен өзара қашықтықтан электронды оқыту кезінде іс-қимыл 

жасауға мүмкіндік береді. Платформаны пайдалану үшін білім беру ұйымының 

доменінде Office 365 аккаунты (логин және пароль) болуы керек.  Office 365 - 

жазылым негізінде таратылатын веб-сервистер жиынтығын біріктіретін 

https://www.zharar.com/xfsearch/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
https://www.zharar.com/xfsearch/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
https://www.zharar.com/38198-shygarmashylyk.html
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Дүниежүзілік Microsoft бағдарламалық жасақтамасының жетекші өндірушісінен 

бағдарламалық өнім.  

Командалар - бұл оқу орнының білім алушылары мен қызметкерлерінің 

тобы. Командалар белгілі бір тақырыпқа немесе жобаға арналған арналардан 

тұрады.  Чат - бұл шектелмеген, уақытша немесе тұрақты сөйлесу бөлмелері. 

Чаттар топтық және жеке болып табылады.  Мұғалім мен оқушылардың 

(студенттер, мектеп оқушылары, әр түрлі курстардың студенттері және т.б.) 

қолында мұғалім мен оның аудиториясы арасындағы кеңістіктегі алшақтықты 

толық деңгейге шығаруға дайын тиімді құралдың болғаны жақсы. 

 
                                                      1 - сурет 

   Microsoft Teams - бұл қашықтықтан жұмыс істейтін кеңсе қызметкерлері 

арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі 

білім беру процестерін орнатуға тиімділігін дәлелдеген құрал. Төменде МТ 

платформасының  пайдалануыңыздың артықшылықтарын атып өтсек. 

1) Стриминг. Алдын ала дайындалған мультимедиялық материалды немесе 

тікелей стриминг мұғалімнің компьютерінде жүйелік бейне / аудионы  бөлісу 

арқылы оңай ұйымдастыруға болады. Сол сияқты сіз виртуалды сыныптағы 

барлық адамдарға оқытудың компьютерлік экранының көрінісін презентация 

көрсету арқылы немесе интерактивті тақта ретінде пайдалана аласыз.(1 - сурет) 

2) Иммерсивті оқу. Командалардың кіріктірілген иммерсивті оқуы әр түрлі 

қабілеттері бар оқушылардың оқу тәжірибесін жақсартады, мәтінді оқуды 

жеңілдетеді және оларды талқылауға белсенді қатысуға шақырады. 

3) Сайттар мен қосымшаларға қол жеткізуге арналған бірыңғай интерфейс. 

Тұтастай алғанда платформа кез келген дерлік веб-сайттарды ресурстар ретінде 

бөлек беттерде ашуға мүмкіндік береді, оларды сессияға қатысушылардың 

бөлісуін қамтамасыз етеді. Мұғалім қанша озық шешімдер қолданғанымен, 

оларды бір жерде жинауға болады. 
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           2 – сурет                                                                             3- сурет 

4) Виртуалды сынып. Командалар - бұл көп салалы, көп партиялы медиа 

алмасу құралы. Бұл платформа икемділігімен шынайы виртуалды сыныпты 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді - трансляцияларды және екі жақты 

сөйлесулерді, файлдарды бөлісуді, жеке тапсырмаларды қоюды, оқушылардың 

жаттығуларын қабылдауды және тексеруге мүмкіндік береді отырып. Мұның 

бәрі кез-келген мобильді құрылғыдағы немесе классикалық компьютердегі бір 

браузер терезесінде.(3-сурет) 

5) Онлайн режимінде сынып алдында презентация. Қатысушылар мәтіндік 

чатта не болып жатқанына түсініктеме бере алады, сонымен қатар дауысқа 

қатыса алады. Чаттағы мәтіндерді әртүрлі тілдерге аудару мүмкіндігі де бар. 

Мұғалімде сөзді тек бір динамикке жіберуге және жалпы таратылымды жұмыс 

үстелінен басқасына ауыстыруға арналған құралдар бар . «Stream» құралы – бұл 

топта немесе ішкі топта/арнада бейне жазбалар жасау   үшін қолданылады. 

Stream-ді тәжірибеде қалай қолдануға болады? Мысалы, егер де 

қатысушылардың бірі кездесуге немесе сабаққа қатыса алмаса, онда бейне 

жазбаны көре алады; мұғалім сабақтан кейін әр топтағы жұмысты немесе 

талқылауды бейне жазбадан көре алады; мұғалім онлайн-сабақты жазып алып, 

сабақтан кейін жазбаны көре алады, талдай отырып, оқыту тәжірибесін 

жақсартуына көмек алады. Мұғалімге кіріктірілген күнделік арқылы оқушыларға 

келесі сабақтың басталуы туралы еске салу, ал қалғандарға - өткен сабақ туралы 

хабарлау қиын болмайды. 

8) Ынтымақтастық және бағалау. Microsoft Forms сауалнамалары - бұл 

сіздің оқушыларыңыздың материалды қаншалықты меңгергендігін бағалауға 

көмектеседі. Бірнеше сессия қатысушылары Word, PowerPoint, Excel, OneNote, 

Sway, Forms қосымшаларында жұмыс жасау мүмкіндігі бар. 

9) Сыныптан тыс жұмыс. Командалар сыныпта қашықтықтан сабақ беруді 

ғана емес, виртуалды үйірмелерге баруды да жеңілдетеді. Оқылғанды бірлесіп 

оқу және талқылау, шахмат, сурет салу, тіпті бүкіл сыныппен Minecraft жабық 

әлеміне сүйікті мектебіңіздің ғимаратының цифрлы егізін салу үшін виртуалды 

экскурсия - бұл барлық іс-шаралар өте жақсы ұйымдастырылған және Microsoft 

Teams арқылы бағытталған. Аталған құралды тәжірибеде қалай қолдануға 
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болады? Мысалы, мұғалім бірлесе отырып, сабақ жоспарын, таныстырылымды 

жасап, редакциялай алады; оқушылар Microsoft тақтасын қолдана отырып, 

бірлесіп постер жасай алады, есептерді шеше алады;   сыртқы тараптан 

сервистерді жүктеп, қолдана алады, мысалы, Padlet, Google Jamboard және 

бірлесіп жұмыс істеудің басқа да құралдары. Біз осындай бірнеше құралдарды 

айта отырып, бұлар білім беру саласында өзара әрекет етуде, және виртуалды 

аудиторияда оқытуды ұйымдастыруға жақсы көмектесетіндігін,  мүмкіндігін  

айтқымыз келеді. Егемендігін алған елімізде жаңа ғасыр алдында оқытудың 

жаңа жүйесі қалыптасуда, ертеңгі күнге бағытталған рухани жаңарудың іргетасы 

қалануда. Білімнің сапасын көтеруде оқушылардың ақыл — ойын, 

шығармашылығын дамыту мәселелеріне баса назар аударылып отыр. Бұл 

баяндама арқылы қашықтықтан оқыту нысанында білім алушылардың 

шығармашылық қабілетін  қалыптастырудың тиімділігін  теориялық тұрғыдан 

негіздеп және бірқатар кемшіліктері де айқындалды. Сонымен қатар, қолданыста 

оңай, әрі ыңғайлы бағдарламалардың бірі -   MS Teams бағдарламасын 

қашықтықтан білім берудегі шығармашылық қабілетті дамытудағы тиімділігі 

туралы баяндалды. О. Бальзактың “Ұдайы еңбек ету — өнердің де, өмірдің де 

заңы” дегеніндей, білім алушының шығармашылық қабілеті мен белсенділігін 

арттыруда педагогке үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуге міндеттейді.                                                
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нәтижесі, сонымен қатар тұқым қуалау белгісі ретінде бекінген және ұрпаққа 

беріледі. 

Неміс жаратылыс зерттеушісі Гумбольдт А. (1806)   өсімдіктердің 

физиологиялық сипаттарына негізделген тіршілік ету формасын, яғни «өсімдік 

формасы» деп аталатын  түсінікті алғаш рет жіктеген атақты ботаник ғалым. 

«Тіршілік формасы» терминін, «өсімдіктің вегетативтік денесінің (индивид) 

қоршаған ортамен тұқымнан бастап қурауына дейінгі оның барлық тіршілігі 

бойына үйлесімділікте болатын формасын» XIX ғасырдың 80-ші жылдары 

белгілі ботаник Е.Варминг ұсыңған [1]. 

Жалпы эволюция барысында өсімдіктердің органогенезі, өсуі мен 

дамуының ерекшеліктері қандай да бір жағдайларға олардың бейімделушілігін 

айқындап, көрсететін габитусын, яғни сыртқы бейнесін қалыптастыруға 

әкелетіні белгілі. Осы тұрғыдан алынғанда өсімдіктердің өздері тіршілік 

формалары немесе биоморфа деп танылады. Биоморфа – жергілікті жағдайға 

ұзағырақ бейімделі нәтижесінде пайда болған өсімдік формасы. 

Даниялық ғалым  К. Раункиер (1905) бүршіктердің немесе өркендердін 

өсімдіктер өсуіне қолайсыз жыл мезгілі кезінде орналасуының топырақтың 

жоғары беткейіне қатынасы - физиологиялық принципін  басшылыққа алып, 

табиғаттағы жылдың қолайсыз мезгілдерінде қайта көктейтін, яғни 

өсімдіктердің жаңарту бүршіктерінің орналасуы мен қорғану тәсілдеріне 

негізделген тіршілік формалары классификациясын ұсынған. Тіршілік 

формаларының ірі бес тобын ажыратылған: фанерофиттер, хамефиттер, 

гемикриптофиттер, криптофиттер және терофиттер[2].     

Тіршілік формасы сабақтың құрылымының сипатына, оның бұтақталу типі 

мен сүректелу дәрежесіне қарай сүректі (ағаштар, бұталар, бұташалар), 

жартылай сүректі (жартылай бұталар, жартылай бұташалар) және шөптесін 

өсімдіктерге (көпжылдық және біржылдық). Біржылдық өсімдіктердің шөптесін 

жер үсті өркендері немесе жерге жанасқан  метаморфозданған жаңару бүршігі 

бар өркендер болатыны белгілі. 

Зерттеу жұмысымыздың алға қойылған міндеттерінің бірі сәнді 

жапырақты өсімдіктерді тіршілік формалары тұрғысынан жете қарастырып, 

ландшафттық дизайнда  қолдану жайына баға беру. 

Бірқатар жағдайларда гүлзар композицияларының басымдық көріністеріне 

сәндік өсімдіктер жапырақтарының формасы мен бояуларының 

түстері пайдаланылады. Олар қою-қызыл күрең және қою-күлгін, қою 

және ашық-жасыл болып келеді, негізгі түстері ақшыл жасыл түстер арқылы 

түрленіп отырады. Бірқатар өсімдіктерде осындай сәндік ерекшеліктерінің 

болуына байланысты олардың биік үлгілі түрлерінен әсерлі көркем топтама 

композициялар жасауға болады, биіктігі орташа өсімдіктер жапырақтарын  

шағын композициялар жасауда қолдануға болады [3].  

Sempervivum - Молодило - Түбіртек, жасаңшөп көпжылдық, сәнді 

жапырақты өсімдік. Гүл шаруашылығында көлемі 8-10 см шамасындай 

болатын тамыр маңы розеткасына жинақтала өсетін мәңгі жасыл жапырақтары 
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үшін өсіріледі. Ол жапырақтардың морфологиясы: бүтін, етжеңді, ашық-

қызғылт, қою жасыл, қоңырқай түстес, жалаңаш немесе түкті.  

Гүлді өркендердегі жапырақтары сирек және кезектесіп орналасады. Ақ, 

қызыл, сары, күлгін және т.б. түсті болып келген  дұрыс гүлдері - ұсақ, 

жұлдызша немесе қоңырау пішінді. 

Ландшафттық дизайнда гүл жиектерді, тастақты үлескелерді гүлдендіруде, 

сонымен қатар, көгалдандыру ісінде топырақ жабуға арналған кілемдер 

композициясында қолданылу құндылығы жоғары «Каменистый сад»   

гибридтік қоспасын санаймыз. 

 Гүл шаруашылығында жиі қолданысқа ие өсімдіктердің бірі – сәндік 

қырыққабат. Жапырақтарының  жиектері әдемі толқындалған немесе 

бұйраланған, олар өсе келе ашық әрі тартымды қаудан түзеді. Жапырақтар 

түзетін розеткасының биіктігі 25-40 см, көлемі 35-55 см шамасындай болады. 

Ашық қауданның шеткі жапырақтары сұрғылт- жасыл, ал ортасына таман – 

қызыл-күлгін түсті. Жылыжай жағдайында біржылдық «Богема» сортының 

көшеттері өсірілді. Негізінен гүлзарларға жеке немесе топтамалар құрамында 

отырғызылады. 

 Amaranthaceae тұқымдасының Alternanthera-Альтернантера туысының 

жалпы сипаттамасына тоқталсақ, негізінен аласа бойлы, биіктігі 10-20 см 

болатын әсем жапырақтары қандауыр тәрізді,  көпжылдық өсімдіктерді 

топтастырады. Жапырақтары қызғылт-қоңыр немесе сарғыш жасыл түстер 

аралығын қамтуы мүмкін.  

Көгалдандыруда түрлі биіктікке өсетін бірнеше түрлері қолдануға 

ұсынылады: Alternanthera amoena Voss. – 10 см., жапырақтары жасыл, қызғылт-

сары және қызыл түстерімен әсемдік береді. Alternanthera versicolor Voss.- 15 

см., көпжылдық шөптесінді немесе жартылай бұта өсімдік. Жылтырауық қара 

күлгін түсті жапырақтарында қызғылт-қызыл, ақ дақтарының болуымен 

ерекшеленеді. Ландшафттық дизайнда A.amoena, A. versicolor. А.bettzickiana, 

А.аurea, А.tricolor – жылы, күншуағы мол үлескенің ылғалдылығы орташа, 

құнарлылығы жоғары, қышқылдығы төмен топырағына отырғызылуды 

қалайды. Қолдану реттілігі: бордюрлерді, кілем тәріздес гүлзарларды және 

түрлі суреттік тақырыптық гүлбақшаларды безендіруде мәні зор[4].  

Cotoneаster - Кизильник - Ырғай туысының Cotoneаster lucídus өсімдігі 

тіршілік формасы  бойынша  биіктігі шамамен 1,5-2 м болатын аласа бойлы 

бұта. Жаз айларының басында, нақтырақ алғанда маусым айының алғашқы 

жартысында гүлдейді. Топырақ талғамайтын, суыққа төзімді, кесінділерімен 

вегетативтік жолмен санын арттыруға болатын және ландшафттық дизайнда 

өзіндік орны бар өсімдік қатарына жатқызылады. Күз мезгілінде қызаратын 

сәнді жапырақтары үшін, үлескелерде жол жиектерін безендіруде, тірі 

қоршаулар жасауда, қырқудың көмегімен қалыпқа оңай келтірілетін қабілеті 

үшін жиі қолданысқа ие. 

 Ligustrum – Бирючина- Қынаағаш туысының Ligustrum vulgare өсімдігі 

биіктігі 1,5-3 м болатын,  баяу өсетін бұта. Көгалдандыруда, ландшафттық 
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дизайнда бордюрлер мен декоративтік қоршаулар жасау барысында жоғары 

сұранысқа ие [5].  

 «Жұбанов жылыжайы» жағдайында бірқатар сәнді жапырақты 

өсімдіктердің тұқымынан өнуіне, өсіп тұрған орта жағдайына бейімделуіне 

бақылау жүргізілді. Зерттеу нысандарының тұқымдары отырғызылған топырақ 

сынамасы  (Сурет 1) әмбебап грунт «Наша дача». Оның құрамындағы азот (N) – 

150-350 мг/л; фосфор (P2O5) - 30 мг/л; калий (K2O)  - 250-400 мг/л  бар және 

қышқылдығы pH - 5,5-6,5 құрайды.  

 

 
  

 Сурет 1. Әмбебап грунтқа егілген тұқымдардың өну жайы 

  

Stachys lanata «Марвел», Brassica oleracea «Богема» және Sempervivum 

«Каменистый сад» тұқымдары (Сурет 2) 2021 жылдың 9 ақпан күні бірдей орта 

жағдайында  әмбебап грунтқа себілді.  

 

А  В С 

 

Сурет 2. Тұқымдары көшет алу үшін себілген өсімдіктер: А - Stachys 

lanata; В- Brassica oleracea;С- Sempervivum.  

 

Тәжірибе нысандарының 21 күндік көшеттерінің жайына жасалған талдау 

барысы (Сурет 3) Stachys lanata (3А) өсімдігінің себілген тұқымдарынан 85% 

астамы, Brassica oleracea (В) - 90% жуығы өсіп-өнгенін, ал Sempervivum (С) 

тұқымдардың өнуі өте мардымсыз екенін көрсетті. 
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А  В  С 

 

Сурет 3. Көшеттер көрінісі: А - Stachys lanata; В- Brassica oleracea;С- 

Sempervivum.  

 

Жоғарыда аталып өткен топырақ құрамы мен жылыжайдағы ауа 

температурасы (түнде -10-12
0
С, күндіз 22-24

0
С болу жайы)  Stachys lanata мен 

Brassica oleracea өскіндеріне оңтайлы әсер еткенімен, ландшафттық дизайында 

маңызы жеткілікті өсімдік Sempervivum тұқымдарының өніп шығуы үшін 

қолайлылықтан төмен жағдай болып саналатынын көрсетті.   

Қорыта айтатын болсақ, көгалдандыру мен гүлзарлық өсімдіктерді өсіру 

ісінде сәнді жапырақты өсімдіктердің тіршілік формалары мен оларды 

тұқымнан көбейтудің жайын жете білудің мәні зор болатыны ешбір талас 

тудырмайды. Алдағы уақытта мақсатқа бағытталған көшеттік материал өсіру 

мәселе нақты жүргізіліп, талапқа сай көптеген нәтижелер алынатынына 

сенімдіміз.  
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 Қазіргі экономикалық жағдайда нарықта бәсекеге қабілеттілік өте 

маңызды. Ішкі нарықта өз тауарларымыздың бәсекелесуі тауардың сапасын 

арттыруға, кәсіпкерлердің тұтынушыларға жақсы сатып алу жағдайын жасауға 

ынталандырады. Тауар - нарықтағы басты объект. Оның құны мен пайдалану 

құны (немесе мәні) бар, белгілі бір сапаға, техникалық деңгейге және 

сенімділікке, тұтынушылар берген пайдалылыққа, өндіріс пен тұтынудағы 

тиімділік көрсеткіштеріне және басқа да маңызды сипаттамаларға ие. Бұл 

өнімде экономикадағы нарықтық қатынастардың дамуының барлық 

ерекшеліктері мен қарама-қайшылықтары көрініс табады. Өнім - өндірушінің 

экономикалық күші мен белсенділігінің нақты көрсеткіші. Өндірушінің 

позициясын анықтайтын факторлардың тиімділігі белгілі бір әлеуметтік 

қажеттіліктің сәйкестік дәрежесі бойынша да, оны қанағаттандыру шығындары 

бойынша да осы өнім мен бәсекелес тауар арасындағы айырмашылықтарды 

анықтауға мүмкіндік беретін дамыған нарықтық механизм жағдайында 

тауарлардың бәсекелестік бәсекелестігі процесінде тексеріледі.[1, 52-53 б.] 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі - бұл оның экономикалық, техникалық 

және пайдалану параметрлерінің нарықтағы басқа ұқсас тауарлармен 

бәсекелестікке (бәсекелестікке) төтеп беруге мүмкіндік беретін деңгейі. Бұдан 

басқа, бәсекеге қабілеттілік – нарықтың анықталған талаптарына немесе басқа 

тауардың қасиеттеріне қатысты Өндірістік, коммерциялық, 

ұйымдастырушылық және экономикалық көрсеткіштердің барлық жиынтығын 

кешенді бағалауды қамтитын тауардың салыстырмалы сипаттамасы. Ол осы 

бәсекелес тауардың тұтынушылық қасиеттерінің жиынтығымен оларды 

қанағаттандыруға жұмсалған шығындарды, бағаларды, өнімді және жеке 

тұтыну процесінде жеткізу және пайдалану шарттарын ескере отырып, 

қоғамдық қажеттіліктерге сәйкестік дәрежесі бойынша айқындалады. 

Бәсекеге қабілеттілік – бұл нысанның белгілі бір нарыққа ұсынылған ұқсас 

нысандармен салыстырғанда нақты қажеттілікті шынайы немесе әлеуетті 

қанағаттандырудың дәрежесін сипаттайтын қасиеті. Бәсекеге қабілеттілік осы 

нарықтағы ұқсас объектілермен салыстырғанда бәсекеге төтеп беру қабілетін 

айқындайды. Нарықтық экономикада бәсекелестік маңызды фактор болып 

табылады. Ол адамдардың шаруашылық қызмет жүргізу түріне едәуір дәрежеде 

ықпал етеді. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі отандық экономикада ғана 

емес әлемдік экономикада да кеңінен зерттелуді қажет ететін мәселе болып 

табылады. Нарықтық экономика жағдайындағы кез-келген кәсіпорынның 

негізгі мақсаты - нарықтағы өз орнын сақтау және кеңейту, өсу немесе кем 

дегенде тұрақты пайда алу. Бұл кірісті барынша көбейтуге бағытталған кезде 

ғана мүмкін болады. Пайданы ұлғайтудың басты құралы кәсіпорынның жоғары 

бәсекеге қабілеттілігі болып табылады.[1, 52-53 б.] 

Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз - белгілі бір пайда нормасын алуды 

қамтамасыз ететін нарықтың өнімге қойылатын жалпы талаптарын 

қанағаттандырудың толықтығы. Кейбір кәсіпорындардың басқалардан 

бәсекелестік артықшылығының маңызды көзі-жоғары сапалы өнімдер шығару, 

сонымен қатар ең жақсы қызметтерді ұсыну.[8] 
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 Өнімнің сапасы-бұл өнімнің мақсатына сай пайдалану үшін жарамдылық 

дәрежесін сипаттайтын оның қасиеттерінің жиынтығы. Осы кәсіпорын 

шығаратын өнімнің сапасы мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға 

жауап беруі, сондай-ақ бәсекелес ұйымдардың өнімінің сапасынан асып түсуі 

тиіс. Қазақстан экономикасын жақсартудың өте сенімді жолдарының бірі 

өндіріс сапасын жақсарту. Нарықтық бәсеке кәсіпкерлердің өндіріс 

қабілеттілігін арттырып, одан ары сыртқы нарықта қалай жұмыс істеуге 

үйретеді. Нарықта бәсеке болса екі жақта ұтады, сатып алушылар сапасы 

жоғары тауар алады, ал өндірушілер бәсекелестік жағдайында шыңдалады. 

Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің ішкі 

экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік ахуалын одан ары жақсарту 

мақсатында жаңа бағыттар белгіленуде.[11] Өндірісті жаңаша құрудың, 

шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да артуда. 

Қазіргі заманғы кәсіпорындар өздерінің бәсеке бағытын нығайту үшін әлемдік 

нарықтың жоғарылап келе жатқан талаптары, тұтынушылық сұраныстың 

дифференциялануы, инновациялық айналымдардың азаю қажеттілігі және 

өндіріске ғылыми-техникалық жетістіктерді еңгізу мәселелерімен бетпе-бет 

кездесуде. Отандық сүт өнімдерін өңдеуші кәсіпорындардың дамуы соңғы он 

бес жылда үлкен өзгерістерге ұшырады. Тек соңғы кездері нақты секторды 

дамыту бағытындағы басты міндеттер мен қолайлы ортаны қалыптастыру 

шараларының нәтижесінде жаңа өндіріс орындары ашылып, халықтың тұтыну 

қажеттіліктерін қанағаттандырыла бaстады.[2, 17-18 б.] 

Өнім сапасы - бұл өнімді сату көлемін және пайданы ұлғайтуға ықпал 

ететін негізгі факторлардың бірі. Өнім сапасы - бұл өнім мен кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіші. Өнімнің сапасы, оның техникалық 

деңгейі өнімнің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін ең жақсы отандық 

және шетелдік үлгілермен, сондай-ақ бәсекелес ұйымдардың өнімдерімен 

салыстыру арқылы бағаланады. Бұл ретте Бағалау бұйымдардың маңызды 

қасиеттерін сипаттайтын негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 

бойынша жүргізіледі. [3, 120 б.]  

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі  –  сапа, баға, әрлендіру, сатудан кейінгі 

мүмкін көрсетілетін қызметтердің қолайлы үйлесімділігі. Өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігі ─ тауарлардың тұтынушы қажеттілігін жоғары деңгейде 

қанағаттандыруын және осының арқасында нарықты өз орнын табуы. Басқа 

сөзбен айтқанда, тауардың нарық жағдайларына, тұтынушы талаптарына тек 

сапалық, экономикалық, техникалық, эстетикалық, эргономикалық 

сипаттамалары бойынша ғана емес, сонымен қатар, коммерциялық және оны 

өткізудің (жеткізу уақыты, баға, өткізу каналдары, сервис, жарнама) шарттары 

бойынша да сай келуін білдіреді.[6, 10 б] Тамақ өнеркәсібінің салаларында 

өндірілетін өнімдер тікелей адам өмірінің қауіпсіздігімен байланысты. 

Сондықтан да, осы ерекшеліктерге сай, өнімнің сапалық қасиеттерін бағалау 

өнімнің бәсекелік қабілетін анықтайтын басты факторға жатады. Ішкі 

нарықтағы бәсекелік орта, сыртқы тасымалдаушылардың ықпалы отандық 

өндірушілерді өз өнімдерінің бағалық сипаттарынанықтауды, сондай-ақ, 
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жетілген нарықта, өндірушінің беделі мен танымалдылығы сынды 

ерекшеліктері арқылы, оның тартымдылық қасиеттерін бағалауды да негізгі 

міндеттердің қатарына қосады.[7]        

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің зерттелуі оның өмірлік циклының 

фазаларына тығыз байланысты үздіксіз және жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Мұның өзі бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің төмендеудің бас кезеңін 

уақытылы анықтау мен лайықты шешімдерді қабылдау   (мысалы, өнімді 

өндірістен шығару, оны модернизациялау, нарықтың басқа секторына 

ауыстыру, т.с.с.) үшін қажет. Егерде ескі өнім өз бәсекеге қабілеттілік 

ұстанымын түгелдей жоймаса, ал кәсіпорын жаңа өнім шығаруды көздесе бұл 

экономикалық тиімсіз болады. Сонымен қатар, әрбәр тауар нарыққа шыққаннан 

кейін өзінің бәсекеге қабілеттілік әлуетін  бірте-бірте жұмсай бастайды. 

Сондықтан, жаңа    өнім ескі өнім бәсекеге қабілеттілігінде маңызды 

жоғалтулар болған    кезде нарыққа шығаруды қамтамасыз ететін график 

бойынша болжайды. Яғни жаңа тауардың бәсекеге қабілеттілігі озық және ұзақ 

уақыттық болу қажет.[10]  

Өнімнің  бәсекеге  қабілеттілігін  бағалаудың  бірнеше  әдістері  бар. Бірақ 

барлығының да бір ортақ кемшілігі бар, онда тұтынышыны қызықтыратын өнім 

бағасы мен сапаның қатынасы  ескерілмейді, тек тауардың басқа 

қасиеттерінің  жиынтығы  ретінде анықталады. Бәсекеге қабілетті сапа 

зерттелуі перспективті нарықты бөлшектеп зерттеуінен басталады:  

жаңа өнімге талаптарды дайындау; 

сапалы шикізат жабдықтаушылады таңдау және күшейтілген 

бақылау; 

өндірістің барлық кезеңдері мен аралық бақылауды регламенттеу. 

Өнімді  нарыққа  шығару ─ өте  жауапты  кезең. Жаңа өнім үшін жаңадан 

өткізу нарығын құру керек. Жаңа өнімнің бәсеке қабілеттілігіне немесе нарықта 

өнімнің өтуіне әсер ететін факторларды қарастырайық. 

Өнімнің  бәсекеге  қабілеттілігінің  жоғары  көрсеткіші  кезінде  табысты  өтуі 

тек өнімнің жаңалық дәрежесі мен оған тұтынушының қызығушылығы ғана 

емес, сонымен бірге бағалық стратегияға да байланысты. Әдетте, өнімнің 

модификациясы сату көлемін жаңалыққа қарағанда тезірек ұлғайтады, өйткені 

тұтынушы берілген өнім туралы біледі. Тауардың өмірлік циклының өсу 

этапында ғана өндіріс, маркетинг шығындары айтып, білінетін табыс алуға 

болады. 
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