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Аграрлық өнеркәсіптік кешенге – ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу, сақтау, 

тұтынушыға жеткізу жатады. Аграрлық өнеркәсіптік кешеннің дамуын қамтамасыз ететін 

(ауыл шаруашылық машиналарын жасау өнеркәсібі, минералдық тыңайтқыштар өндіру 

кәсіпорындары) басқа да салалары бар. 

Аграрлық өнеркәсіптік кешен – республика шаруашылығының жетекші саласының 

бірі. 

Агроөнеркәсіптік интеграция процесінің дамуы Қазақстанда бірнеше кезеңде 

жүргізіледі. Ол тарихи сатылардың қарапайым түрінен барынша күрделі түріне дейін 

қамтыды. Жаңа экономикалық саясатқа көшу, азық –түлік салғыртын, азық – түлік 

салығымен алмастыру мемлекет пен шаруалар арасындағы экономикалық байланыстар 

сипатын түбірінен өзгертті. Басқарудың экономикалық тәсілдерін қолдану ауыл 

шаруашылығын қайта құру мен кооперативтік жоспарды ойдағыдай жүзеге асыруда шешуші 

маңызға ие болды. Ауыл шаруашылығы өндірген шикізатты қайта өңдеу тек ауыл 

шаруашылығы кооперациялары мен тұтыну жүйесінде ғана жүзеге асырылды. Ал бұл 

салалардың күш –қуаты әлсіз болатын.Агроөнеркәсіптің кешенінің дамуындағы көптеген 

өзгерістер коллективтендіруді аяқтау, маши-на – трактор станцияларын құру, ірі – ірі егін 

және мал шаруашылығын ұйымдастыру кезеңімен байланысты.Ауыл шаруашылығының 

кейбір салаларын дамытуды жеделдету үшін арнайы мамандандырылған мал өсіретін, сүт 

өндіретін, егін шаруашылығымен айналысатын, сөйтіп осының негізінде мал өсіруші, қой 

өсіруші деген сияқты және басқа да көптеген мамандандырылған мемлекеттік бірлестіктер 

ұйымдастыруға бағыт алынды. Агроөнеркәсіптік кешеннің қалыптасуының осы кезеңіне 

ауылшаруашылығының басқа да салаларға тәуелділігінің аздығы, берік байланысты 

дамытуға ұмтылудың жетімсіздігі тән еді. Агроөнеркәсіптік кешенді 

ұйымдастырудыңформасы мен мазмұны жағынан бүтіндей ерекше түрі басқару трестік 

жүйесінен территориялық – өндірістік құрылымына көшу болып табылады [1]. 

Ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіптік комплекстің барлық салаларының 

материалдық – экономикалық базасындағы саналы өзгерістер мен ілгерілеушілік 

болды.Аграрлық өндіріс жоспарлы түрде машиналы ірі индустрияға көшіріле бастады, 

шаруашылық аралық кооперация мен агроөнеркәсіптік интеграция дамыды. Республикалар 

мемлекеттік агроөнеркәсіптік комитеттері мен өлкелік, облыстық комитеттері, сондай-ақ 

аудандық агроөнеркәсіптік бірлестіктері құрылды. Енді еліміздің әртүрлі аудандарында 

ғылыми өндірістік бірлестіктер, өндірістік жүйелер құрыла бастады.Олардың бір – бірінен 

айтарлықтай ерекшеліктері болғанмен, бәрінің де мүдделері ортақ. Біріншіден, ғылым мен 

тәжірибе тығыз байланысты болып, ғылыми жаңалықтардың өндіріске барар жолын 

қысқартса,екінші жағынан серіктестер арасындағы кооперативтік келісім – шарт негізіндегі 

байланыстар өзара шаруашылық есепке қызығушылық пен жауапкершілікті қамтамасыз 

етеді. Агроөнеркәсіптік комбинаттар; бірлестіктер, фирмалар ғылыми өндірістік және 

өндірістік жүйелер, шаруашылық есеп пен мердігерлік әдіске көшкен әр түрлі фирмалар 

біздің аграрлық экономикамыздағы шын мәніндегі жаңа құбылыстар болып отыр.Егін 

шаруашылығы мен өнеркәсіпті ұштастыру және агроөнеркәсіптік өндірісті басқарудың жаңа 
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түрлерінің артықшылық-тары былай сипатталады: біріншіден бұл жаңалықтарды дұрыс 

пайдалану нәтижесінде шынайы интеграция, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің, сатып 

алудың; сақтаудың, қайта өңдеудің және тағамдық дайын азық–түліктерді сақтаудың 

бірыңғай процесі қамтамасыз етіледі.Бірлестіктердің және оның құрамына енетін 

шаруашылықтар мен кәсіпорындардың экономикалық жағдайы, оған қоса агроөнеркісіптік 

кешеннің қызметкерлерінің материалдық жағдайының жақсы дамуы өндірілген өнімнің 

айтарлықтай бөлігін тұтынушыларға тікелей, дүкендер арқылы сатуға байланысты 

болғандықтан, шикізатты қайта өңдеу мен тағамдық азық – түліктердің сапасына деген 

көзқарас пен қамқорлық артады.Агроөнеркәсіптік құрамалардың еңбек коллективтерінің 

материалдық жағдайларының жақсаруы мен әлеуметтік мәселелерінің шешілуі түпкі 

өнімдерді сатуға түгелдей байланысты болып отырған жағдайда өндірісті ұйымдастыруды 

шын мәніндегі шаруашылық есеп пен өзін – өзі қаржыландыру принципінде жүргізуге 

итермелейді және мәжбүр етеді [2]. 

Аграрлық реформаны зерттеуші теоретиктер мен ұйымдастырушылар оның алғашқы 

пунктерінде-ақ АӨК-нің нарықтық қайта құрылуының нақты мүмкіндіктерін бағалауда 

көптеген дәлсіздіктер жіберді. Осыған байланысты нарықтық механизмді АӨК-нің барлық 

салаларына тез, әрі толығымен енгізу керек деп есептелінген. Сонымен бірге, ең негізгі 

жағдай ескерілмей қалды, яғни ауылдық жерлерде шынында да кооперативтік және жеке 

шаруашылықтардың болғаны бәрімізге белгілң жайт, бірақ та олардың барлығы тек 

мемлекеттің қорғауына ғана сеніп ұйымдастырылған деп айтсақ та болады. Мемлекет және 

үкімет тарапынан болатын қолдауды, қорғауды жаймен болса да жаңа жағдайға, яғни нарық 

жағдайына және мақсатына сәй кестендіре отырып өзгертіп, оны дамытып қайта құрудың 

орнына, біздер оның тез арада және түгелдей жойылып кету жолына бардық. Бірақ та 

бұлардың барлығы реформалаудың қиындықтарымен байланыстыруға болмайтын, тек 

субъективтік сипаттағы қателіктер ғана болып саналады. Сондай-ақ АӨК-нің тез, әрі 

қарқынды түрде дамуын қиындататын, оның радикалды өзгеруінің жай және ұзақ болуының 

негізгі себепшісі болатын, оған әсер етуші объективтік факторларды да естен шығармаған 

жөн [3]. 

Қорыта келгенде, агроөнеркәсіп кешенінің қалыптасуының ғылыми-теориялық 

аспектілері және оның халықшаруашылығында алатын орны туралы айтылып, бүгінгі таңда 

агроөнеркәсіп кешені саласындағы ауылшаруашылығы техникаларымен жабдықталуы көңіл 

қанағаттандырарлықтай жағдайда еместігін ескере отырып, оның бүгінгі жағдайы теориялық 

негізде сарапталып, Қазақстан Республикасының аграрлық азық-түлік бағдарламасын жүзеге 

асыру үшін қолда бар машина жүйесін толықтыру шығындарды жабу және оның мерзімдерін 

қысқартудың жаңа жүйесін жасап шығару да қажет. Ол үшін Қазақстанның агроөнеркәсіп 

кешенінің жөндеу, қызмет көрсету және машина құрылысы базасын дамыту керек. 
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″Қазақстан Республикасының Еңбек туралы″ заңы бойынша жұмыс берушілер мен 

жұмысшының құқықтары мен міндеттері қарастырылады. Соның ішінде олардың жекелеген 

және ұжымдық келісім-шарт жағдайында қарастырылған. Соның бірін қарастырсақ, 

жекелеген келісім-шарт мақсаты – екі жақты келісім. Жұмыскер бұл келісі-шартты ерікті 

тұлға ретінде толтыруы керек. Заң тұрғысынан міндеттілікке жүктелуі керек. «Қазақстан 

Республикасының еңбек туралы» заңында негізінде мұндай келісім-шарт 16 жастан жоғары 

болуы керек. Кез келген кәсіпорын мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді 

атқарып жүрген адамдарын дұрыс бағалап, олардың еңбегін дұрыс бағалап, әділ еңбекақы 

төлеу қай кәсіпорынның болмасын, күрделі мәселесі болып табылады [1]. Сондықтан осыған 

орай әр ғалымдардың пікірі былай болмақ: 

Еңбекақы бойынша жасалған есеп екі бағытқа бөлінеді: өндірістік және өндірістік 

емес. 

Біріншісіне, негізгі өндіріспен шұғылданса, екіншісі, білім-ғылым мәдени 

жұмыстармен айналысады. Бөлім бойынша жұмыс істейтін қызметкерлерді тізімді және 

тізімді емес болып бөледі.  

Тізімдіге жататындар: тұрақты, мерзімді, уақыттылар, ал 5 күннен кем жұмыс 

істейтіндерді тізімді еместерге жатқызады. 

Тұрақтылар қатарына қызметкерлер, жұмысшылар, келісім-шарт бойынша жұмыс 

істейтіндер ал қосалқы жұмысшылар өнеркәсіп ұжымына жатпайды. Олардан қосымша 

көмек алу арқылы еңбекақы алатындар. Өнеркәсіп бөлімшесінің функциясына қарай екіге 

бөлінеді: 

1. Жұмыскерлер. 

2. Қызметкерлер. 

Еңбекақы – жұмыскерлердің өзі істеген еңбегі үшін алынған түрі. Еңбекақының екі 

түрі болады. Негізгі және қосымша. Негізгісіне істеген уақыты үшін сағатымен, сапасына 

қарай тарифтік мөлшеріне ақы алады. Бөлек бағам бойынша, қосымша жұмыс бойынша, 

түнгі уақыт бойынша. Қосымшаға істелінбеген уақыт үшін, демалыс күндерін ерте алғанда, 

баланы емізгенде. Еңбекақы мөлшерін, тарифтік мөлшерін жұмыс сағатына, күніне, көбейту 

арқылы анықталады. [2] 

Еңбекақыны төлем - тапсырма ведомосте ( № Е-49) ал, жеке тұлға шоты бойынша (№ 

Е-54) ал, бергенде төлем ведомосі бойынша (№ Е-53). 

Сонымен қоса, нақты істеген (12 айдан кем) орта еңбек ақы бойынша төлем екі түрде 

жасалады.  

a. қабылданбаған демалыс үшін қосымша ақы: 

жұмыс күндерде = жұмыс куні үшін еңбекақы/ алты күндік жұмыс күнінің саны, 

сенбіні қоса алғанда.  

b. демалыс жәрдемақыларының төлемі: 

орта күндік еңбекақы = төлем кезеңі ішіндегі есептелген еңбекақы соммасы толық 

жұмыс істеп шыққан күндер саны. 

Жалпы, бухгалтерлік есеп ұйымға оның қаржылық жағдайын жоспарлау, бағалау, 

бақылау және талдау секілді функцияларды орындауы үшін қажет. Сонымен қатар 

бухгалтерлік есеп кәсіпорынның активтері мен міндеттемелері, капиталы мен өндірілген 

өнімдері мен олардың сатылғандығы туралы ақпарттарды жинақтап көрсетеді. Тек қана 

бухгалтерлік есеп арқылы ұйымның табыстары мен шығындарын және шаруашылық 

қызметінің соңғы қаржылық нәтижесін анықтауға болады. 

Бухгалтерлік есептің ең басты бөлігінің бірі – еңбекақыны есептеу, ұйымдастыру 

және тарату болып табылады. 
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Еңбекақы дегеніміз – еңбек үшін төлем, оны еңбек келісім-шартында және қызмет 

нұсқауында белгіленген көлеміне сай еңбеккерлер орындаған жұмысы үшін алынады. 

Сыйақыларды жазу үшін басқару аппараттарының басшы қызметтеріне статистикалық 

есептің деректері, жедел есептің деректері негіз болып табылады. Моральдік факторлар 

ескеріледі. Бұл кез келген кәсіпорын мен ұйымдардағы жұмыстарды орындап, қызметтерді 

атқарып жүрген адамдардың еңбегін дұрыс бағалап олардың сіңірген еңбегіне қарай әділ 

еңбекақы төлеу, қай кәсіпорынның болмасын күрделі мәселесінің бірі. Белгілі уақыттағы 

ұйымның жұмысшылары мен қызметкерлерінің тізімдегі орташа санын анықтау үшін 

жұмысшылар мен қызметкерлердің күнделікті сандық есебін жүргізу, еңбекақы есебін 

маңызды элементі болып табылады. Еңбектің күрделілігіне, мамандық дәрежесіне қарай 

еңбекақы төленеді. Маңызды элементінің бірі тиісті еңбекақымен қатар қосымша төлемдер 

жүргізіледі. Сол қосымша ақылар құрамына жас өспірімдерге еңбекақы төлеу. Әрине, 

белгіленген заңға сәйкес қысқартылған жұмыс күніне байланысты еңбекақы төленеді. Ең 

маңыздысы күндізгі ақыға қарағанда тарифтік мөлшері жоғары болады [3].  

Еңбек пен еңбекақы есебінің негізгі міндеттері - өндірілетін өнімдер мен істелінетін 

жұмысқа кеткен еңбек пен оған төленетін еңбекақы мөлшерін дұрыс бағалау. Еңбек 

өнімділігін дұрыс бағалау. Жұмсалған еңбектің саны мен сапасын бақылау. Жұмысшылар 

мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін еңбекақы қорынан, қоғамдық тұтыну қорынан 

және тағы басқа қорлардан бөлінетін қаржыларды бақылау.  

Жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеуді тексерудің негізгі міндеті – 

еңбекақы төлеуде нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын бақылау, жалақыдан ұстап 

қалу мен еңбекақы төлеуде бухгалтерлік есепті жүргізудің дұрыстығын тексету болып 

табылады. Жұмысшылар мен қызметкерлермен уақытылы дұрыс есеп айырысу. Өндіріске 

жедел басшылық жасау тиісті мәліметтер алу. Еңбек және еңбекақы жайлы статистикалық 

және бухгалтерлік қорытынды есепті беру. 

Қазақстандағы экономикалық бақылау нарықтық экономиканың маңызды 

элементтерінің біріне айналып отыр. Басқарудың барлық жүйесі мен деңгейлерін қажетті 

ақпараттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жаңа бақылаушы мемлекеттік емес 

органдар пайда болды және әрекет етіп жүр. 

Соңғы жылдары елімізде тәуелсіз аудиторлық бақылау жүйесін құру, аудитор 

кадрларын дайындау және олардың қызметін лицензиялау, қабылданған жекеленген заң 

актілеріне сай аудитордың кәсіби міндетін, құқықтары мен жауапкершіліктерін реттеу 

жөнінде көптеген жұмыстар жүргізіліді. 

Аудиттің ақпараттық негізі бухгалтерлік есеп болып табылатындықтан ұйымдарды 

тексеретін аудиторлар бухгалтерлік есептеме нақтылығымен олардың аудиторлық 

дәлелдерін және өндірісті жетілдіру мақсатындағы шығындарды, қаржыларды жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстарды, жобаларды бизнес жоспарлармен жоспарларды жасау үшін дәйекті 

ақпараттар алу және қызмет процесін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында басқа іс-

шараларды іске асыру үшін тексерудің арнаулы әдістерімен тәсілдерін қолдана білуі 

керек.Қолданылатын әдіс, тәсілдері бойынша жалпы еңбекақының жүйелік тәсілдері көп. 

Тариф жүйесінің кестесі, мөлшері мамандық анықтамасына бөлінетіннен байқадық. 

Тарифтік кесте еңбекақы жұмыстарының түріне қарап екіге бөлінеді. Халық 

шаруашылығының әр түрлі салаларындағы ұйымдарда өндіріс түрлеріне байланысты еңбек 

және еңбекақы мөлшерінің есебін қолдануға сәкес өнім өндіру есебінің әртүрлі тәсілі бар. 

Әрбір операция бойынша өндіріс түріне қарай оның өзі түгендеу болып табылады. 

Ұйымдағы еңбекақының жағдайы бойынша Қ.К.Кеулімжаевтың көзқарасы мынадай : 

көптеген халық үшін еңбекақы кірістің қайнар көзі болып табылады. Оның мөлшерінің 

абсалютті немесе біртектілігіне қарай кез келген мемлекеттің өмір сүру деңгейіне тәуелді 

болып табылады. Сондықтан еңбекақыға байланысты оның деңгейі, өмір сүру деңгейі, 

белгіленген уақыт аралығына белгіленген ақы еңбекақы формалары және тағы басқалары 

жатады. Жұмыс берушілер мен жұмысшылар үшін қарастырылатын сұрақтарының бірі 

болып табылады. Еңбекақыға байланысты жағдайларды қарастырғанда ең алдымен еңбекақы 
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мөлшерін анықтау, яғни ең алдымен еңбек шығынын қысқарту, сол уақытта жұмыскерлер 

ұйым кірісін жоғарлатуға қызығушылығын білдіреді [4]. 

Еңбекақыны ұйымдастыру – еңбек ұйымының ажырамас бір бөлігі. Сондықтан 

еңбекті ұйымдастыру еңбек ақының негізгі қалаушы элементтерінің бір бөлігі. Басқа сөзбен 

айтқанда, еңбекақы құрлымы мен оның деңгейі еңбекті ұйымдастырудың құрлымына сәйкес 

келуі керек. Кәсіпорын ұйымдық құрлымының бірінші бөлшегі еңбек кәсіпорыны. 

Кәсіпорынның өзінің сатылары мен маңыздылығына нарықтағы жағдайларына қарай 

бөлімдерге бөлу керек. Себебі өз қажетіне қарай олар өз мақсаты мен көздеген жағдайларды 

анықтау керек. Ең тиімдісі ұйымдық құрлымға оның мәселесін шешу тәсілі ұзақ мерзімді 

стратегия. Яғни олар маңыздылығы мен қысқа мерзімді тактикалық жоспарды кәсіпорын 

стратегиялық мақсатты жүзеге асыруға жәрдемдеседі.  
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Бухгалтерлік есептің №16 «Негізгі құралдар» деп аталатын халықаралық 

стандартында, негізгі құралдар дегеніміз - кәсіпорында өнім өндіру, тауарларды тасымалдау 

немесе қызмет көрсету үшін, басқа кәсіпорынға жалға беру үшін немесе әкімшілік 

мақсаттар үшін пайдаланылатын және бір кезеңнен артық мерзім ішінде пайдаланылады деп 

болжанатын материалдық активтер. 

Негізгі құралдарға: қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, үйлер мен ғимараттар, 

өткізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеу және реттеу аспаптары мен қондығылар, 

есептеу машиналары мен техникалары және олардың бағдарламалық құралдары, көлік 

тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістік және шаруашылық құрал-саймандары, өнім және 

жұмыс малдары, көп жылдық екпе ағаштар, шаруашылықтың ішкі жолы, тағы да басқалары 

жатқызылады [1]. 

Негізгі құралдар есебін ойдағыдай жүргізу үшін алдымен оларды жүйелеп 

топтастыру қажет. Бұл жүйелеп топтастырудың экономиканық барлық салаларында 

бірыңғай болғаны жөн. 

Барлық негізгі құралдар өздерінің өндіріске қатысуына қарай өндірістік және 

өндірістік емес болып екі топқа бөлінеді. Өндірістік негізгі құралдар -деп өндірісте қызмет 

ететін,яғни пайдаланылатын негізгі құралдарды айтады.Оларға: қозғалмайтын мүлік, жер 

учаскелері, үйлер мен ғимараттар, өткізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеу және 
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реттеу аспаптарымен қондырғылар, есептеу машиналары мен техникалары және олардың 

бағдарламалық құралдары, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістік және 

шаруашылық құрал-саймандары, өнім және жұмыс малдары, көп жылдық екпе ағаштар, 

шаруашылықтың ішкі жолы, тағы да басқалары жатқызылады.Өндірістік емес негізгі 

құралдардың қатарына шаруашы-лықтың өндірістен басқа салаларында пайдаланылатын 

негізгі құралдар жатқызылады. 

Оларға тұрмыстық үй-жай шаруашылығында, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамсыздандыру, білім беру және мәдениет салаларында пайдаланылатын негізгі құралдар 

жатқызылады.Экономикалық салаларына және істейтін қызметтерінің түрлеріне қарай 

барлық негізгі құралдар: өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, 

тасымалдау, байланыс, құрылыс, материалдық-техникалық жабдықтау және сату-өткізу 

кәсіпорындары, қоғамдық тамақтандыру, басқару органдары, әлеуметтік сақтандыру, ғылым 

және білім беру, ғылыми көмек көрсету және тағы да басқа салалар бойынша 

топтастырылады [2]. 

Негізгі құралдарды экономикалық салаларына қарай топтастырған кезде олардың 

қатысуымен шығарылған өнімдердің, болмаса орындалған жұмыстар мен 

қызметтердің шаруашылықтың қай түріне жататындығы негізге алынады. 

Егер шаруашылық субъектідегі негізгі құралдардың бәрі тек қана субъектінің 

негізгі шаруашылығының түріне ғана қызмет көрсететін болса, онда ол субъектідегі 

негізгі құралдардың барлығы түгелімен сол шаруашылық субъектінің атқаратын 

қызметі саласындағы топқа жатқызылады. 

Негізгі құралдар кімнің меншігінде, иелігінде екендігіне қарай меншікті, яғни 

кәсіпорынның өзіне тиісті және уақытша жалға алынған болып екіге бөлінеді. Қазіргі кезде 

пайдалану барысына қарай негізгі құралдар жұмыс істейтін, жұмыс істемейтін және сақтауда 

тұрған - деп үш топқа бөлінеді. 

Жұмыс істейтіндерге өндіріс процесіндегі, яғни қолданыстағы негізгі құралдар 

жатады. 

Жұмыс істемейтін негізгі құралдардың тоқталып қойылған, белгілі себептермен 

басқада жаққа әзірге берілмеген басы артық жабдықтар жатқызылады. 

Сақтауда тұрған негізгі құралдардың қатарына келешекте, яғни алдағы уақытта тозып 

немесе басқа да жағдайларға байланысты есептен шығатын негізгі құралдардың орнына 

пайдалануға арналған құрал-жабдықтар жатқызылады. 

Бухгалтерлік есептің №16 «Негізгі құралдар» деп аталатын халықаралық стандартына 

сәйкес актив ретінде танылуы мүмкін негізгі құралдар объектісі ең алғаш өзіндік құны 

бойынша бағалануы тиіс. 

Негізгі құралдар объектісінің өзіндік құнына сатып алу бағасы, оның ішінде 

импорттық алым, сатып алуға байланысты орны толтырылмайтын салықтар, сондай-ақ 

активті белгілі бір мақсатқа пайдалану үшін оны жұмыс істейтін жағдайға жеткізуге 

байланысты тікелей шығындар кіреді; сатып алу бағасын анықтау кезінде кез келген сауда 

жеңілдіктері алынып тасталынады. 

Кәсіпорынның өзінде шығарылған негізгі құралдардың құны активтерді сатып алу 

кезіндегі принциптердің негізінде анықталады. Егер кәсіпорын тура сондай активтерді 

өзінің шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізу үшін өндіретін болса, онда активтің 

құны, әдетте, оның өзіндік құнына тең болады. Сөйтіп, кез-келген ішкі таза табыс ондай 

негізгі құралдардың құнын есептеу кезінде есепке алынбайды [3]. 

Кәсіпорын өздерінің негізгі құралдарының есебін 2400-шотының бөлімшелерінде 

жүргізіледі. 

Олардың аналитикалық есебі әрбір инвентарлық объектісі бойынша бөлек 

жүргізіледі. Инвентарлық объект -деп өзінің құрамына кіретін, яғни өзіне тиісті керекті 

жабдықтармен, саймандармен сатылып алынған, орнатуды керек етпейтін жабдықтарды, 

салынып біткен жеке құрылыстарды, өздерінің құрылымы бойыншажекеленген немесе 
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бірімен бірі құрылымы бойынша біріктірілген, яғни қосылған, бір зат болып саналып белгілі 

бір қызметті атқаратын бұйымдарды айтады. 

Кәсіпорында негізгі құралдардың есебін дұрыс жүргізу үшін және олардың 

тиісті түрде сақталуын қоптпмасыз ету үшін әрбір негізгі құралдарға инвентарлық 

номер беріледі. Ол тұрақты түрде белгіленеді. 

Негізгі құралдар тозуына, бұзылуына, басқа ұйымдар мен адамдарға берілуіне, 

сатылуына, тағы да басқа жағдайларға байланысты есептен шығарылғанда оның 

инвентарлық номері шаруашылық субъектінің жаңадан кіріске алынған негізгі құралдарына 

берілмейді [4]. 

Кез келген өндіріс өз қызметіне құрал-жабдықтарын тартса ғана жүреді, ал ол еңбек 

заттары және еңбек құралдары болып бөлінеді. Бұл арада еңбек құралдарының құрамы 

сыртқы белгісімен емес, олардың өндіріс процесінде атқаратын роліне қарап анықталады. 

Негізгі құралдар материалдық өндіріс саласында да, өндірістік емес салада да ұзақ уақыт 

бойы қызмет етеді.  
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Региональный экономический рост зависит от состояния его трудового потенциала и 

от эффективности его использования. Трудовые ресурсы региона при этом рассматриваются 

как часть населения, обладающая физическими и духовными способностями к труду и 

представляющая собой действующую потенциальную рабочую силу. Развитие экономики 

региона зависит от величины ресурсного потенциала, под которым понимают совокупность 

всех видов ресурсов, формирующихся на данной территории, которые могут быть 

использованы в процессе общественного производства. Ресурсный потенциал региона – это 

совокупность реализуемых и нереализуемых возможностей результативного использования 

ресурсов территории в целях удовлетворения общественных потребностей [1].  

Поэтому при рассмотрении социального и экономического потенциала региона 

следует рассматривать как количественные, так и качественные показатели трудовых 

ресурсов. Трудовой потенциал региона рассматривают как совокупность рабочей силы и 

совокупную общественную способность населения региона к труду, при этом как 

экономическая категория трудовой потенциал рассматривается как производственные 

отношения по поводу воспроизводства психофизиологических квалифицированных, 

духовных и социальных качеств населения.  

С позиции количественной характеристики трудовой потенциал рассматривается как 

запасы труда, определяющиеся общей численностью трудовых ресурсов, их половозрастной 
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структурой, образовательным уровнем. Поэтому главной задачей социально- 

экономического развития региона является обеспечение рационального использования 

трудовых ресурсов. Эффективная работа компании в условиях возрастающей конкуренции 

невозможна без повышения эффективности работы трудовых ресурсов организации. 

Главными препятствиями, мешающими достижению более высоких рабочих результатов, 

являются недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала, но также и 

старые подходы к работе на разных уровнях организации. Эти препятствия можно 

преодолеть путем совершенствования аппарата управления [2]. 

Главной производительной силой региона выступает население, т.е. та часть которая 

обладает совокупностью физических и духовных способностей, позволяющей человеку 

трудиться. Трудоспособное население – это часть населения, ограниченная возрастными 

границами. К факторам, оказывающим влияние на управление трудовыми ресурсами на 

региональном уровне, относят демографическую ситуацию в регионе, экономические 

факторы, социальные и географические факторы регионального зондирования. Ресурсный 

потенциал региона рассматривается как совокупность реализуемых и нереализуемых 

возможностей результативного использования региональных ресурсов в целях 

удовлетворения общественных потребностей. Для этого необходимо количественную и 

качественную характеристику трудовых ресурсов преобразовать в величину, где за единицу 

принимается потенциальная производительность труда среднего работника, занятого во всем 

материальном производстве [3]. Исчислить такой трудовой потенциал можно применением 

методики капитализации затрат общественного труда, тогда данная величина выражается в 

стоимостном выражении и определяет его долю в совокупном ресурсном потенциале страны. 

Пополнение трудовых ресурсов региона происходит за счет вступившей в 

трудоспособный возраст молодежи и работающих пенсионеров. Источниками кадров для 

отраслей промышленности являются сельские жители, прибывающие в порядке 

межотраслевого перелива рабочей силы. Аграрный сектор трудовых ресурсов страны – это 

1/8 часть населения, и в ближайшей перспективе этот сектор не имеет тенденции увеличения 

[3]. В добывающих отраслях промышленности сокращается численность занятых, а в 

строительстве имеет тенденцию роста и будет увеличиваться по мере роста и стабилизации 

экономики. Научно-технический прогресс расширяет возможности применения «легкого» 

труда. 80% населения трудятся в отраслях материального производства, 20% в 

непроизводственной сфере. 

Государственная политика в области занятости населения направлена на обеспечение 

равных возможностей всем гражданам в реализации права на труд и свободный выбор 

деятельности. Поэтому при формировании трудового потенциала региона необходимо 

учитывать типологические различия регионов. Региональное распределение трудовых 

ресурсов отражает заселенность региона и страны и складывается под воздействием 

размещений материального производства, исторических, природных и географических 

факторов. Так, в европейских районах нашей страны концентрируется свыше 70% основных 

фондов промышленности и сельского хозяйства, здесь сосредоточено ¾ населения страны. 

Поэтому можно сделать вывод, что трудовые, материально-производственные и технические 

ресурсы территориально сближены [4]. 

Содержание территориального баланса трудовых ресурсов меняется с развитием 

научно-технического прогресса и развитием рыночной экономики.  

Например, в России почти ¾ населения страны проживает в городах, в России (1100 

городов). Рост городского населения отражает процессы индустриализации страны. В 

зависимости от численности населения города подразделяются на сверхкрупные – свыше 3 

млн. жителей; крупнейшие – от 1 до 3 млн. жителей; крупные – от 250 тыс. до 1 млн. 

жителей; большие от 100 до 250 тыс. населения; средние от 50 до 100 тыс. населения, малые 

города и поселки до 50 тыс. населения [1]. 

Сверхкрупные, крупнейшие и крупные города являются центрами сосредоточения 

научно-технического и промышленного потенциала, квалифицированных кадров. Они 
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образуют административные центры и осуществляют функции общегосударственного 

значения. Данные административные центры формируют эффект агломерации в результате 

концентрации и сочетания технологических и производственных предприятий. 

В малых и средних городах требуется активизировать хозяйственную деятельность 

создавая в них специализированные производства и филиалы промышленных предприятий 

крупных городов. В условиях рыночной экономики важным элементом регионального 

управления является создание стратегии, позволяющей на основе предвидения изменений 

принимать гибкие решения в области развития региона. При разработке региональной 

стратегии развития необходимо определять конкретные цели, приоритетные направления 

развития и разрабатывать пути достижения целей. При этом управление трудовыми 

ресурсами рассматривают на уровне предприятия, аккумулируя методы и подходы к 

управлению персоналом. Особой функцией управления должно выступать стратегическое 

планирование, в рамках которого уделяется место вопросам определения долгосрочной 

потребности в кадрах той или иной квалификации и специализации, а также выбору форм 

финансирования образования и разработку программ обучения в сопряженном планировании 

достижения организационных целей [2]. 

Все это приводит к долгосрочным мероприятиям в области подготовки и развития 

трудового потенциала предприятия, действующего на определенном региональном уровне 

экономики. В планировании стратегического развития региона необходимо определить 

циклы развития, к которым необходимо отнести: неструктурированное реагирование на 

постоянные изменения во внешней среде; стратегическое планирование будущего развития 

региона с учетом сильных и слабых сторон; выявление внутреннего потенциала; разработку 

и реализацию корректирующих программ развития. На сегодняшний момент развитие 

привлечения иностранных инвестиций вызвало увеличение спроса на специалистов самых 

разных специализаций, поэтому необходимо изменить подходы к управлению трудовыми 

ресурсами региона. Стратегическое управление представляет на сегодняшний момент 

создание различных проектов и программ, направленных на достижения долгосрочных 

результатов на перспективу развития. К стратегиям развития трудовых ресурсов относится 

достижения и сохранения баланса между нарастающим спросом и предложением трудовых 

ресурсов как по количеству, так и по качеству [4].  

Однако реализовать это можно при достижении определенного уровня 

конкурентоспособности региона. Конкурентоспособность региона определяется 

совокупностью привлечения бизнеса и населения в экономические процессы, также 

созданием благоприятных факторов для развития и реализации потенциала человека. 

Социально-экономическое движение населения отражает процессы занятости и безработицы, 

которые служат критериями оценки эффективности использования трудовых ресурсов. 

Изучение процессов занятости и безработицы происходит посредством использования 

экстенсивного и интенсивного анализа. Экстенсивный анализ занятости и безработицы 

предусматривает исследование новых создаваемых объектов с позиции демографического и 

социально-экономического развития. Интенсивный анализ занятости и безработицы дает 

возможность свести разные во времени и пространстве величины к одной основе, а именно к 

качественной характеристике социальных процессов [4].  

На основе интенсивного анализа проводится обобщённый и сравнительный 

региональный анализ использования наличного и резервного трудового потенциала. Отсюда 

интенсивный анализ трудового потенциала становится приоритетным в использовании 

оценки социально-экономического развития и отражает уровень эффективности 

использования трудовых ресурсов региона. Использование трудового потенциала проводят с 

помощью анализа численности экономической активности населения региона, так как этот 

показатель включает занятое население экономической деятельностью, которая приносит 

доход и отражает предложение рабочей силы. В результате проведённого анализа можно 

выявить существенные различия в региональном управлении трудовыми ресурсами, 

напряженность на рынке труда определенного региона, наличие территорий с 



16 

 

недостаточным уровнем социального обеспечения и социальной защиты, поэтому для 

формирования эффективного управления использования трудового потенциала необходимо 

сформировать результативную государственную политику, которая способствует 

качественному формированию трудовых ресурсов и решению проблем формирования и 

использования трудового потенциала региона и страны в целом. 

Методология организационно-экономического механизма управления трудовыми 

ресурсами раскрывается при рассмотрении воспроизводства трудовых ресурсов. Трудовые 

ресурсы общества являются единством трех фаз трансформации своего состояния: 

формирование, распределения и использования, поэтому обеспечение производительной и 

продолжительной трудовой жизни трудовых ресурсов на рынке труда является основным 

циклом реализации трудового потенциала. Объектами анализа выступают показатели, 

которые направлены на правильную расстановку и эффективное использование рабочей 

силы, экономию рабочего времени. Главное назначение анализа – выявление резервов роста 

производительности труда и экономного использования фонда заработной платы для учета 

их в текущем и перспективном планировании. 

Экзогенные и эндогенные факторы обеспечивают основу концепции развития 

жизненного цикла трудовых ресурсов и обеспечивают им качественную характеристику. 

Исходя из того, что для каждого региона характерны свои особенности воспроизводства 

трудового потенциала, формируется система управления и этапы развития трудовых 

ресурсов региона. Эндогенные факторы – это среда развития региона, в котором 

формируется экономический потенциал. Экзогенные факторы это, уровень социально-

экономического развития государства. Стабилизация социально-экономического развития 

страны и ее регионов подчинена методологии замещения текущего социального стандарта 

определения фонда социальных выплат наиболее незащищенным слоям населения, в 

качестве которого используется прожиточный минимум и прогрессирующая минимальная 

заработная плата [4]. 

Поэтому совершенствование формирования перспективного управления социально-

экономическими процессами региона и, в частности, управления трудовыми ресурсами 

основывается на положениях:– разработка условий и факторов мирового рыночного 

хозяйства, т.е. любое преобразование не может формироваться вне общемировых процессов, 

так как это оказывает прямое действие на экономическую и социальную жизнь регионов;– 

формировать национальные приоритеты развития на основе исторических и ментально-

этнических источников развития;– формировать социально-экономическую политику на 

основе ограниченности ресурсов, а направления государственного регулирования точно 

взвешиваться и направляется в реальные секторы экономики, на которых строится 

экономическая система. 

Совершенствование управления трудовыми ресурсами должно строиться на 

принципах формирования и использования трудовых ресурсов, создание условий 

обеспечения эффективной занятости и снижения безработицы, формирование социальной 

структуры общества в целом. Эффективность управления использования трудового 

потенциала зависит от продуктивности функционирования каждой подсистемы экономики и 

от того, насколько она интегрирована в рамках целостности одной общей системы. С целью 

получения достоверной информации о состоянии рынка труда и происходящих на нем 

процессов необходимо использовать эвристический подход, позволяющий предложить 

обобщенный критерий анализа процессов на рынке труда, а именно использование 

коэффициентов эффективности использования трудовых ресурсов. 

Тогда расчет использования трудовых ресурсов региона определяется как 

соотношение коэффициентов эффективности занятости населения в регионе к аналогичному 

среднему показателю в стране. При определении эффективности использования трудового 

потенциала региона необходимо проводить ранжирование регионов страны, при этом 

лидирующие регионы – это регионы, в которых уровень эффективности использования 

трудовых ресурсов превыше коэффициент 1,1. Вторая группа регионов – это регионы, где 
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уровень использования трудовых ресурсов относится к интервалу от 1 до 1,1. Третья группа 

регионов – это регионы, в которых уровень эффективности использования трудовых 

ресурсов меньше среднего значения по стране и меньше 1 [4]. 

Данная методика определяет возможность научного обоснования принятия решений 

по разработке и внедрению программ регионального развития, направленной на 

оптимизацию занятости региона и страны в целом, а также регулированию миграционных 

процессов, формированию основ организационно-экономического механизма управления 

трудовыми ресурсами. Вмешательство государства в использование трудового потенциала 

региона, необходимо определять из результатов регионального ранжирования: так, для 

первой группы регионов характерно невмешательство государства в экономические 

процессы региона. Для второй группы регионов требуется ограниченное вмешательство 

государства в развитие трудового потенциала и формирование пассивной политики. Для 

третьей группы регионов характерно массивное вмешательство государства и проведение 

экономической политики различными средствами, от с управления ограниченными 

производственными ресурсами до проведения структурно-отраслевой и структурно-

территориальной политики [3]. 

Все это позволит раскрыть более детально информацию о ситуации на рынке труда 

как отдельного региона, так и страны в целом. 
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Борышкер, дебитор (латын «debitum» сөзінен –борыш, міндеттеме дегенді білдіреді) 

екі немесе одан да көп тұлғалардың арасындағы мүліктік байланыстың азаматтық–құқықтық 

міндетемесінің бір жағы. 

Дебиторлық қарыз - басқа заңды тұлғалар мен азаматтардың кәсіпорынға арналған 

қарыз сомасы. Нақты емес есеп беру жүйесінде дебиторлық қарыздың пайда болуы 

кәсіпорынның шаруашылық іскерлігінің объективті процесін көрсетеді. 

Дебиторлық қарыздың құрылу сипаты бойынша жақсы және анықталмаған болып 

бөлінеді. Кәсіпорынның жақсы қарызы, не кәсіпорынның өндірістік бағдарламасын орындау 

жолымен, сонымен қатар, есеп берудің әрекет етуші формаларымен негізделгендер жатады. 

Анықталмаған дебиторлық қарызға есеп беруді жүргізу кезінде жетіспеушіліктері бар болуы, 
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есеп беруші қаржы тәртібін бұзылуы, материалдық құқықтарды шығаруда бақылаудың 

әлсіреуі, жетіспеушіліктер мен тонаушылықтардың пайда болуы нәтижесінде пайда 

болғандар жатады. 

Дебиторлық қарыз халықаралық және Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандартына 

сәйкес сатып алушылардың компанияға арналған сомма ретінде анықталады. 

Дебиторлық қарыз - айналым капиталының маңызды компаненті. Егерде бір 

кәсіпорын келесі кәсіпорынға товар сатса,онда сатылған тауардың құны бірден төмендейді. 

Дебиторлық қарыз иемденуге құқы барзаңды құқықтармен байланысты кәсіпорын активтері 

болып табылады. 

Дебиторлық қарыздардың келесідей түрлері болады (Сызба 1): 

1. Саудалық дебиторлық қарыз. 

2. Басқа да дебиторлық қарыз. 

 

 
 

Ескертпе - [автормен құрастырылған] 

Сызба 1. - Дебиторлық қарыздардың түрлері. 

 

Жалпы активті мүлік, құндық бағасы бар, мүлікшілік және субъект құқығы деп 

түсінеміз. Активке айналған болашақ экономикалық пайдалылық –субъектінің ақшалай 

қорлар ағымына потенциалды, тікелей және жанама салымдар болып табылады. Сонымен 

бірге, дебиторлық қарыз - бұл активке айналған және иемденуге құқы бар, заңды 

құқықтармен байланысты болашақ экономикалық пайда [1]. 

Дебиторлық қарыз активінің негізгі 3 сипаттамасы бар: 

- ақшалай құралдардың өсімін тікелей және жанама құруға қабілеттілікті 

қамтамассыз ететін, болашақ пайданы туындатады. 

- активтер шаруашылық субъект басқаратын ресурстар болып табылады. Сонымен 

бірге, пайда немесе потенциалды қызмет көрсетулер заңды немесе оны алу мүмкіндіктеріне 

заңды дәлел қажет. Мысалы,активті сату фактісінің көрінісінде сатушыда дебиторлық қарыз 

құрылады.Сату-сатып алу келісімі болашақ мүмкін пайданы анықтауға мүмкіндік береді. 

Бірақ та,егер сатып алушы дебиторлық қарызды жабуға белгілі бір сомма салса, онда сатушы 

ресурстарға, яғни потенциалды түсімдерге бақылауын жоғалтады, осының нәтижесінде актив 

болудан қалады; 

- активтерге болашақта алынатын, бірақ қазір кәсіпорынның бақылауында 

болмайтын пайда жатпайды. Сонымен бірге, сол немесе басқа шаруашылық операция 

болатын жөнінде бухгалтердің шешімі кілтті кезең болып табылады. 

Дебиторлық қарыз 
түрлері  

Пайда болуына қарай  

     Саудалық  дебитор. 
қарыздар  

Басқадай дебиторлық 
қарыздар 

Өтеліну мерзіміне 
қарай 

1.Қысқа мерзімді д..қ. 

2. Ұзақ мерзімді д.қ. 
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Фирмамен келісімге қол қою жағдайымен бухгалтер бақылауында болатын болашақ 

мүмкін пайда бекітіледі.Тек бухгалтер ғана жағдайдың, фирма актив ретінде 

көрінісінде,толық немесе толық емес маңызы барын анықтайды. Көп жағдайда маңыздылық 

операцияның біткенін білдіреді. Егер бір жыл ішінде сомма алынбаса, ағымдағы активтерге 

дебиторлық қарыз толық қосылуы мүмкін.Сонымен қатар, ұзақ мерзімді активтар құрамында 

1 жылдан аса саналатын дебиторлық қарыз «дебиторлық қарыз» мақаласына қосылуы 

мүмкін. 

Шаруашылықтың жоспарлы-әкімшілік жүйесінде, сонымен қатар 1997 жылға дейін 

Қазақстан Республикасында әрекет еткен бухгалтерлік есеп жүйесінде активі кәсіпорынға ие 

барлық шаруашылық құралдар деп қарастырады. Қазақстанның қазіргі есебіне сәйкес 

өзінділігі–активтер болашақта табысқа айналатын, шығындардың белгілі мөлшері болып 

табылады. Бұдан активке салынған шығындар қалай анықталатыны, сонымен қатар 

дебиторлық қарызды қарастыру қажеттігі туындалады.Осымен байланысты бухгалтерлік 

есепте ақша төлемеу, керісінше осы төлемдерге құқықтық пайда болуы табыс болып 

саналады. Сонымен бірге, берілген есеп беру кезеңіндегі табыстар шығындармен сәйкес болу 

керек. 

Қазіргі кезде дебиторлық қарыздың халықаралық есеп жүйесіне өтумен байланысы 

келесі түрлерін бөледі: сатып алушы және тапсырыс беруші дебиторлық борыш, тәуелді 

бірлестік, бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар, басқа да дебиторлық қарыз, болашақ 

кезеңдердің шығындары,берілген аванс бойынша дебиторлық қарыз.Дебиторлық қарыздар 

мерзіміне қарай екі түрліболып бөлінеді: 1. Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз 2. Ұзақ 

мерзімді дебиторлық қарыз [2]. 

Кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа заңды немесе жеке тұлғалардан оларға сатқан 

тауарлары, көрсеткен қызметтері, сондай-ақ аванс ретінде алдын ала төлеген төлемдері үшін 

алашақ қарыздары - Дебиторлық қарыздар (Алынуға тиісті шоттар) деп аталады. Осы 

кәсіпорындар мен ұйымдарға берешек борышы бар заңды және жеке тұлғалар дебиторлар 

болып табылады. Өтелетін (алынатын) уақытына қарай алынуға тиісті дебиторлық қарыздар 

ағымдағы алынуға тиісті қарыздар және ұзақ мерзімді алынуға тиісті қарыздар болып екіге 

бөлінеді. Бұл қарыздардың есебі «Алынуға тиісті шоттар» бөлімінің шоттарында есептеледі. 

Есеп беретін уақыттан кейінгі бір жыл ішінде алынатын (өтелінетін) дебиторлық 

қарыздар ағымдағы активтер қатарында есептеледі. Олардың қатарына жататындар: 

- ағымдағы активтерді сатып алуға төленген аванстық (алдын ала төленген) 

төлем; 

- тапсырылған (берілген) шоттар бойынша алынуға тиісті қарыздар; 

- вексельдер бойынша алынуға тиісті қарыздар; 

- негізгі ұйымдар мен оның еншілес серіктестігі арасындағы түрлі операциялар 

негізінде туындаған дебиторлық қарыздар; 

- ұйымның лауазымды адамдарының (тұлғаларының) дебиторлық борышы; 

- басқадай дебиторлық қарыздар. Кәсіпорынның балансындағы алынған вексель деп 

аталатын бабындағы сома басқа заңды немесе жеке тұлғалардың ұйымға вексель бойынша 

төлейтін ресми берешегі болып есептелінеді. Алынуға тиісті шоттар бойынша қарыздар 

(дебиторлық қарыздар) иелік ету құқығымен қоса, заңды құқығымен байланысты актив 

болып саналады. Қорытындылап айтатын болсақ «дебиторлық борыш» дегеніміз, бұл - иелік 

ету құқығын қосқандағы заңды құқықтармен байланысты активте қамтылған алдағы 

уақыттағы экономикалық тиімділік. 

Ұйымның қаржы жағдайын сыйпаттайтын көрсеткіштердің қатарына дебиторлық 

қарыздардың айналымы жатады. Яғни дебитолық қарыздардың есептелген уақыты мен өтелу 

уақытының арасындағы мерзім күндерінің саны. Ұйымның дебиторлық борышы оған 

байланысты кіріс танылған жағдайда ғана анықталады. Дебиторлық қарыздар сатылған 

өнімдер мен тауарлардың құнынан баға жеңілдіктерін (скидки) және қайтарылған 

тауарлардың құнын алып тастағандағы қалдық сома бойынша есептеледі. Бір жылдан астам 

уақыт бойы алынбаған дебиторлық қарыздар «Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар» болып 
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есептеледі. Дебиторлық қарыздардың пайда болған (есептелінген) уақыты мен өтелу 

уақытының арасындағы мерзімге байланысты пайыздар бойынша кіріс көп жағдайларда 

ескерілмейді. Кәсіпорындар өздерінің тауарларын сатқанда кейде сатып алушыларға баға 

жеңілдіктерін береді. Ұйымдардың бұндай қадамға баруының басты себебі сатып 

алушыларды қызықтыру арқылы сатылатын тауарларының көлемін арттыру болып 

табылады. Сонымен қатар баға жеңілдіктерін (скидки) пайдалану ұйымның күмәнді 

қарыздарының сомасын қысқартуға үлкен әсер етеді. Халықаралық тәжірибеде баға 

жеңілдіктері (скидки) терминімен (сөзімен) бірге сауда жеңілдігі термині (сөзі) қатар 

қолданылады. Өз экономикасын нарықтық жолмен жүргізіп келе жатқан елдердегі ұйымдар 

сауда жеңілдігін тауарларды сатудағы жарнама ретінде пайдаланады. Ұйымдардың сауда 

жеңілдігін қолдануының мақсаты баға жеңілдіктерін (скидки) пайдаланғандағы жағдаймен 

бірдей деп айтуға болады. 

Кейбір жағдайларда сапасының төмендігінен немесе тауарлардың ақау болу себебінен 

сатылған тауарларды қайтаруға тура келеді. Бұндай тауарларды қайтарып алу сатушы 

ұйымдар үшін тиімсіз болады. Сондықтан да кәсіпорын сатып алушы заңды немесе жеке 

тұлғаның осы тауарлар бойынша борыш сомаларының мөлшерін қысқарту туралы талабын 

қабылдауға келісуіне тура келеді. Әрине аталған жеңілдікті жасау ұйымның келіп түсуге 

(алынуға) тиісті табыстарының көлемін азайтатындығы сөзсіз. Бұл жағдайда ұйымның 

бухгалтериясында жасалынған жеңілдік сомасына: 

Д-т: Баға шегерімі - шоты. 

К-т: Алынуға тиісті қарыздар- шоты түріндегі бухгалтерлік жазуы жазылады. 

Егер сатылған тауар ұйымға қайтарылған болса, ол үшін жазылатын бухгалтерлік 

жазу мына түрде бейнеленеді: 

Д-т: Сатылған тауарлардың қайтарылымы - шоты. 

К-т: Алынуға тиісті қарыздар - шоты. 

Кәсіпорындардың бухгалтериясы дебиторлық қарыздар есебін жүргізу барысында 

мына төменде аталған құжаттарды (есептік тіркелімдерді) қолданады: 

нөмірі 7 - Журнал-ордер - «Жұмысшылар мен басқа да тұлғалардың борышы» деп 

аталатын шотының кредиті бойынша; 

нөмірі 8 - Журнал-ордер – «Алынуға тиісті қосылған құн салығы, «Есептелген 

пайыздар», «Басқадай дебиторлық қарыздар» және «Берілген аванстар» деп аталатын 

шоттардың кредиті бойынша; 

нөмірі 9 - Журнал-ордерге қосымша тізімдеме - «Берілген аванстар» шотының дебиті 

бойынша; 

нөмірі 10 - Журнал-ордер - «Күдікті қарыздар бойынша резерв», «Алдағы кезең 

шығыңцары» шоттарының несие (кредиті) бойынша; 

нөмірі 11 - Журнал-ордер - «Сатып алушылар және тапсырыс берушілердің борышы» 

шотының және «Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық борышы» шотының кредиті 

бойынша жүргізіледі. 

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер және басқадай дебиторлармен есеп 

айырысудың есебі бойынша жоғарыда аталып өткен тіркелімдерден басқа дебиторлық 

қарыздардың есебіне талдамалық (аналитикалық) есептің карточкалары, ажырату 

парақшалары (қағаздарын), бухгалтерлік анықтамалары және тағы да басқа тіркелімдер 

(құжаттар) қолданылады. Жалпы есеп тіркелімдерін толтыру шаруашылық 

операцияларының мазмұнын сипаттайтын бухгалтерлік жазулардың жиынтығын анықтау 

үшін керек. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандартында (соның ішінде Америка Құрама 

Штаттарының бухгалтерлік есеп стандартында) ұйымның бухгалтерлік ссеп жұмысын 

жүргізу барысында қолданатын барлық бланкілері үшін міндетті ортақ есеп беру формалары 

қарастырылмаған. Есеп нысанын таңдау құқығы толығымен бас бухгалтердің құзырында, 

яғни ол алғашқы құжаттарды топтастырудың ең қарапайым әдісін таңдап, шоттар 

корреспонденциясын жүргізуге міндетті. Шоттарға келетін болсақ, олар негізгі есеп 

тіркелімдерінде үнемі қатысатын, эпизодтық болып бөлінеді және олар басқадай 
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операцияларда қолданылады. Дебиторлық қарыздар шоттарында есептелетін сомалардың 

дұрыстығы мен олардың толықтығын бақылау үшін түгендеу жүргізілуі қажет, ол құжаттар 

бойынша шоттарды корреспонденцияланатын шоттармен салыстыру арқылы жүргізіледі. 

Мұндағы басты, мақсат,- әрбір шоттағы сомалардың сәйкестігі мен дұрыстығын, 

толықтығын анықтау болып табылады. Дебиторлық борышты есептеудегі басты мәселе сату 

мерзімін анықтау болып табылады, яғни сатып алушыларға тиеліп жіберілген немесе 

жөнелтілген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) қашан сатылғанын тануында. Бухгалтерлік 

есептің көзқарасымен қарағанда, тауарлардың тиелуі мен сатып алушыға қаржылық және 

есеп айырысу құжаттарының ұсынылуы, тауарлардың сатылғандығы деп танылады [3]. 

Дебиторлық қарыздар келесідей бөлімдерден тұрады: 

Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар: 

1200 Қысқа мерзімді дебиторлық борыш  
1210 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық 

қарызы 

1220 Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық қарызы 

1230 Ұйымдасқан және бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық қарызы 

1240 Филиалдар мен құрамдық бөлімдердің қысқа мерзімді дебиторлық қарызы 

1250 Жұмыскерлердің қысқа мерзімді дебиторлық қарызы 

1260 Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар 

1270 Алынуға тиісті қысқамерзімді сыйақылар 

1280 Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар 

1290 Күдікті талаптар бойынша резервтер 

Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздардың есебі төмендегі бөлімше шоттарында 

жүргізіледі: 

2100 Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш  

2110 Сатып алушылыр мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2120 Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2130 Ұйымдасқан және бірлескен ұйым дардың ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2140 Филиалдар мен құрамдық бөлімдердің ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2150 Жұмыскерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2160 Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық қарызы  

2170 Алынуға тиісті ұзақ мерзімді сыйақы  

2180 Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар [4]  

Қортындылай келген де дебиторлық қарыздарды басқару –бірден бір көкейкесті 

мәселесі болып табылады. Кәсіпорнында дебиторлық қарыз екі факторларға байланысты 

көрініс табады: 

- кәсіпорнның іскерлік деңгейі – неғұрлым сатылымдар көлемі көп болса, соғұрлым 

дебиторлық қарыздардың көлемі де көп болады. 

- кәсіпорнның клиентке деген қарым –қатынасы – кәсіпорын клиенттерді сақтап қалу 

және клиенттерді тарту мақсатында өз клиенттеріне төлем төлеу уақытын ұзақ бере отырып 

қарызды деңгейін арттырады. 
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Салық пен бухгалтерлік есептің айырмашылығы қаржылық есептің осы екі түрін 

қатар жүргізудің қажеттілігіне әкеледі. Осы айырмашылықтың қалай көрінетінін, неліктен 

пайда болатындығын және ол неге апаратындығын қарастырайық. 

Бухгалтерлік есеп дегеніміз не? 

Бухгалтерлік есептің анықтамасы бухгалтерлік есептің негізгі нормативтік 

құжатында. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңының - 2-тармағында 

келтірілген. Осы нормаға сәйкес бухгалтерлік есеп субъектілердің шаруашылық қызметі 

туралы құжатталған ақпаратты жүйелі түрде қалыптастырудан және осы мәліметтер 

негізінде қаржылық есептілікті дайындаудан тұрады. 

Осылайша, бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты - шаруашылық жүргізуші субъектінің 

(ұйымның немесе жеке кәсіпкердің) қаржылық жағдайын көрсететін және ішкі және сыртқы 

пайдаланушыларға оның қызметінің нәтижелерін бағалауға мүмкіндік беретін есеп беру 

көздерін қалыптастыру. 

Бухгалтерлік есеп негізінде несие беруші ықтимал қарыз алушыға несие немесе несие 

беруді шешеді. Есепке алудың қанағаттанарлық емес деректері ұйымға аукционға немесе 

конкурсқа қатысуға мүмкіндік береді, ал оның негізінде инвесторлар компанияға инвестиция 

салудың мағынасы бар-жоғын бағалауға мүмкіндік алады [1]. 

Бухгалтерлік есепте жазылған ақпараттар ішкі пайдаланушыларды қызықтырады: 

оның негізінде құрылтайшылар мен басшылық басқарушылық шешімдерді қабылдайды. 

Енді есепті кім жүргізуі керек екенін көрейік - заңының 6-тармағ: бұл жағдайда 

субъектілердің екі санаты үшін ғана ерекшелік бар: жеке кәсіпкерлер (сондай-ақ жеке 

тұлғалар) және шетелдік өкілдіктер, егер олар салық салу объектілерінің есебін белгіленген 

заңнамалық тәртіпке сәйкес жүргізсе. Сонымен қатар, кейбір ұйымдар үшін бухгалтерлік 

есепті жеңілдетілген түрде жүргізу мүмкіндігі бар: 

- шағын кәсіпорындар 

- коммерциялық емес ұйымдар. 

Қалған барлық объектілер бухгалтерлік есепті бухгалтерлік есеп стандарттарында 

белгілі бір бухгалтерлік есеп бағыттарын реттейтін бухгалтерлік есеп кестесінде және 

бухгалтерлік есеп регламенттерінде бекітілген арнайы ережелерді басшылыққа ала отырып, 

жалпы тәртіпте жүргізуге міндетті. 

Бухгалтерлік есептің тағы бір ерекшелігі бар - ол әрдайым тек есептеу әдісі бойынша 

жүргізіліп отырады: шаруашылық операциялары олар жасалған кезеңге қарамастан, олар 

жасалған кезеңде көрінеді. Шағын бизнес өкілдеріне ғана рұқсат етіледі, олар кассалық 

негізде бухгалтерлік есеп жүргізуге рұқсат етілген. Алайда, іс жүзінде бухгалтерлік есепте 

кассалық әдісті «бухгалтерлік есеп жүргізу» жағдайында ғана қолдануға болады: кәсіби 

бағдарламалардың ешқайсысында мұндай мүмкіндік жоқ [2]. 

Тағы бір нюанс. Бухгалтерлік есепте әр түрлі салалар мен меншік нысандарындағы 

кәсіпорындардың оны жүргізудегі айырмашылықтарын анықтайтын белгілер айқын көрінеді. 

Мәселен, мысалы, коммерциялық ұйымдардың шоттарының кестесі Қаржы министрлігінің 

2004 жылғы 31 қазандағы № 94n бұйрығымен бекітілді, ал Қаржы Министрлігінің 01.12.2010 

жылғы №157n бұйрығымен мемлекеттік сектор мекемелерінің шоттарының кестесі бекітілді. 

Салық есебі дегеніміз не және оның бухгалтерлік есептен айырмашылығы неде? 
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Осы мәселені шешу үшін біз негізгі салық нормативтік актісіне - ҚР Салық кодексіне 

жүгінеміз. ҚР -ның Салық кодексінің 313: бұл Салық кодексінде қарастырылған ережелерге 

сәйкес бастапқы құжаттама негізінде салықтарды есептеу үшін ақпаратты жинақтау жүйесі. 

Салық есебінің деректері негізінде салық есептілігі жасалады, оның негізгі 

пайдаланушылары салық органдары болып табылады, олар арқылы мемлекет салық 

төлемдерінің толықтығы мен уақтылығына бақылау жасайды [3]. 

Осылайша, егер бухгалтерлік есеп жүргізудің түпкі мақсаты - мүдделі тұлғаларға 

субъектінің экономикалық жағдайы туралы ақпарат беру болса, онда салықтық есепке алу 

үшін бұл мақсат бюджетті барынша көбейтуге мүдделі мемлекеттің фискалдық, бақылау 

функциясы болады. 

Салықтық есепке алудың, бухгалтерлік есептен айырмашылығы, оны жүргізу 

міндеттемесі тұрғысынан ешқандай жеңілдік жасамайды және ешқандай субъектіні 

босатпайды: жеке тұлғалар да, жеке кәсіпкерлер де, ірі корпорациялар да салық есебін 

жүргізуге міндетті. 

Салық заңнамасы сала бойынша да, ұйым жағынан да ешқандай айырмашылық 

тудырмайды: меншіктің барлық нысандары мен қызмет салалары бірдей Салық кодексінің 

ережелерін қолданады. 

Келесі сәт. Егер бухгалтерлік есеп, бұрын анықталғандай, іс жүзінде тек есептеу 

әдісін қолданатын болса, онда ҚР Салық кодексінде кірістер мен шығыстарды анықтауда екі 

есепке алу әдісі белгіленген: қолма-қол ақшамен және және есептеулер 

Салық пен бухгалтерлік есептің айырмашылығы: 

Көріп отырғаныңыздай, қарастырылған бухгалтерлік есеп түрлері арасында көптеген 

айырмашылықтар бар. Осындай сәйкессіздіктердің нәтижесі бухгалтерлік есеп пен салық 

көрсеткіштері арасындағы айырмашылықтың пайда болуы болып табылады, ол негізінен 

негізгі салықты есептеу кезінде пайдаға түседі. Салық базасын анықтаудың дұрыстығы 

мұндай айырмашылық қаншалықты дұрыс анықталғанына және ескерілгеніне байланысты 

[4]. 

Назарларыңызға қандай активтер мен нысандардың үлкен айырмашылықтары бар 

екенін түсінуге көмектесетін кестені ұсынамыз. Кестеде көрсетілген элементтер бойынша 

бухгалтерлік есеп мен салықтық есепке алудың көрсеткіштерін (NU) салыстыра отырып, 

табыс салығы бойынша декларацияны толтырар алдында орындауға кеңес береміз. 

 

Кесте 1. – Бухгалтерлік есеп пен салық есебінің арасындағы айырмашылықтар 

 

БЕ пен СЕ арасындағы 

айырмашылықтардың 

ықтималдығы 

 

Бухгалтерлік есеп объектілері 

 

Төмен Ұзақ мерзімді активтердің құны (негізгі 

құралдар мен материалдық емес 

активтерді қоспағанда); 

Орнатылатын жабдықтың құны; 

Материалдардың сатып алу құны;  

Тауардың сатып алу құны;  

Кейінге қалдырылған шығыстар. 

Салыстырмалы түрде жоғары 

 

Тауарларды, тауарларды сатудан түскен 

кіріс; 

Негізгі құралдарды сатудан түскен 

кірістер; 

Жұмыс істемейтін табыс; 

Дебиторлық берешек; 

Кредиторлық қарыз; 
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Негізгі құралдар; 

Негізгі құралдардың тозуы; 

Активтің материалдық емес құны; 

Материалдық емес активтердің 

амортизациясы. 

Өте жоғары 

 

Тікелей өндірістік шығындар; 

Жанама шығындар; 

Сатылған тауарлардың құны; 

Сатылған басқа мүліктің құны; 

Негізгі құралдардың құны; 

Сатылған материалдық емес 

активтердің құны; 

Операциялық емес шығындар. 

Ескертпе – [автормен құрастырылған] 

 

Бухгалтерлік есеп пен салықтық есепке алудың айырмашылықтары, негізінен, осы 

бухгалтерлік есеп жүйелерін жасау мақсатында көрінеді. Осы айырмашылықтардың 

нәтижесі салықты есептеу кезінде ескерілуі керек. 
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университетінің «Есеп және басқару» 

кафедрасының студенті 

(Қазақстан Республикасы, Көкшетау қ.) 

Ғылыми жетекші: 

А.Б. Муканова - э.ғ.м., аға оқытушы 

 

Ақшалай қаражаттарды басқару қаржы нарығында өте күрделі қиындықтарға 

байланысты үлкен мәнге ие. Бәсекеге қабілеттілік технологиялық процестерді заманға сай 

жаңғырту мен одан әрі даму үшін фирмадан ақшалай қаражат талап етіледі. Сондықтан 

ақшалай қаражат пен олардың баламаларын дұрыс ашып көрсету мен сыныптау 

компанияның өтемпаздығын дәл бағалау үшін қажет.  

Шаруашылық субъектінің кассасы қолма - қол ақша қаражаттарын (ұлттық және 

шетел валютасында), сондай-ақ ақша құжаттарын (бағалы қағаздар, қатаң есеп берілетін 

бланкілер) сақтау, қабылдау және беруге арналған. 

Кәсіпорындар мен ұйымдарда ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларының 

бухгалтерлік есебін жүргізгенде мыналарды басшылыққа алу керек:  

- ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларын толық және уақытылы дер кезінде 

есептеу; 
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- кәсіпорындар мен ұйымдардағы ақшалардың түгелділігін және олардың тиімді 

пайдаланылуын бақылау;  

- есеп айырысу, төлеу тәртібін бақылау, кәсіпорын ақшаларының кіріске алынуы мен 

шығыс етілуін дұрыс есептеу.  

Қазіргі таңда ақшалар қозғалысын басқару қаржы нарығының күрделілігіне 

байланысты маңызды мәселе болып саналып отыр. Ақшалар мен оның баламаларын дұрыс 

ашып көрсету және жіктеу кәсіпорын қызметінің нәтижесін дұрыс бағалау үшін қажет.  

Ақшалар шоттарында тек қана жедел арада міндеттемелерді өтеу үшін төлем жасауға 

қабілетті активтер есептеледі. Кәсіпорындар мен ұйымдардың ақшалары олардың 

кассасындағы, есеп айырысу және валюталық шоттарындағы ақшаларынан, 

аккредетивтеріндегі ақшаларынан, чектеріндегі ақшаларынан, банктердегі арнаулы 

шоттарындағы ақшаларынан, сондай-ақ аударылған жолдағы ақшаларынан құралады. 

«Кәсіпорындар мен ұйымдардың бухгалтерлік балансындағы ақшаларының қалдығы» деп 

аталатын бабында осы жоғарыда аталған ақшалар шоттарындағы ақшалардың барлық 

қалдығының жиынтық сомасы жазылады [1].  

Ақшалай қаржылар – кассадағы және банк шотындағы ақшалар. Ақшалай қаржыларға 

нақты ақшалар мен қалпына келтіруге дейінгі жарналар жатады.  

Ақшалай қаржылардың ағымы- ақшалай қаржылар мен олардың эквиваленттерінің келуі 

мен кетуі.  

Ақшалай қаржылардың эквиваленттері- қысқа мерзімді, жоғары өтімді салулар, 

олар ақшалай қаржылардың анықталған сомасына және бағалықтардың өзгеруіне тәуекелге 

душар ететін салулар.  

Ақша баламалары (эквиваленті) – бұл ақшаларға ұқсас, бірақ басқаша жіктелетін 

активтер болып табылады. Оларға қазыналық вексельдер, коммерциялық қағаздар және 

депозиттік сертификаттар жатады. Түрлі ұсталымдар мен айыппұлдар ұйымның ақшалары 

қатарына жатқызылмайды. Сондықтан да оларды кассадағы ақшалар шотында есептемейді. 

Ақша баламаларын кәсіпорынның есеп айырысу құралдары ретінде қарастырудың 

қажеттілігі де жоқ. Көп жағдайларда оларды қысқа мерзімді инвестициялар шотында 

есептейді.  

Овердрафт дегеніміз ұйымның иелігіндегі, яғни активті шоттың қалдығындағы 

сомадан артық сомада төлем төлеу нәтижесінде пайда болған кредиттік қалдық. Бұл сома 

қысқа мерзімді міндеттеме болып табылады және кредиторлық борыш ретінде есептеледі. 

Овердрафт ұйымдар мен кәсіпорындардың банк мекемесі арқылы басқаларға төленген 

қаржысы есеп айырысу шотындағы қалдық сомадан артық болған уақытта пайда болады. 

Егер овердрафт үлкен көлемде болатын болса, онда бұл сома ұйымның балансында немесе өз 

алдына жасалған түсіндірмелі құжатынад бөлек көрсетілуі керек.  

Шоттардың жұмыс жоспарына сәйкес ақшалай қаражаттардың есебі үшін 1000 

«Ақшалай қаржылар» бөлімшесінің келесідей шоттары арналған:  

1010 – «Кассадағы ақшалар»;  

1020 – «Жолдағы ақшалай қаржылар»;  

1030 – «Ағымдағы банктік шоттардағы ақшалай қаржылар»;  

1040 – «Карт шоттардағы ақшалай қаржылар»;  

1050 – «Жинақ шоттарындағы ақшалай қаржылар»;  

1060 – «Басқа да ақшалай қаржылар».  

Ақша қаражаттарын сақтау, қабылдау мен беру үшін әрбір ұйымның кассасы болады. 

Кассир – материалдық жауапты адам. Ол касса операцияларын жүргізу тәртібімен таныс 

болуға тиіс. Осыдан кейін ғана оның материалдық толық жеке дара жауапкершілігі туралы 

онымен шарт жасалынады.  

Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма-қол ақшаның есебі Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкісі бекіткен кассалық операцияларды жүргізу тәртібіне сәйкес 

жүргізіледі.  
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Кассаға нақты ақша ағымдағы банктік шоттан ақшалай чек негізінде түседі. Кассаға 

ақша қабылдау кассаның кіріс ордерлері бойынша жүзеге асырылады, оған бас бухгалтер 

мен кассир қол қояды. Кассаға ақша салған жеке немесе заңды тұлғаларға бас бухгалтер мен 

кассир қол қойған ақшаны қабылдағаны туралы квитанция беріледі.  

Кассадан ақша беру кассаның шығыс ордерлерімен немесе басшы мен бас бухгалтер 

қол қойған тиісінше рәсімделген төлем тізімдемелерімен акт беруге жазылған өтініштен, 

шоттармен және басқа да құжаттармен рәсімделеді. Жекелеген адамға кассаның шығыс 

ордері бойынша ақша берген кезде кассир алушының төлқұжатын немесе жеке басының 

куәлігін көрсетуді талап етеді. Оның атауы мен номері, оны кімнің және қашан бергенін 

ордерде көрсетеді. Алушы касса ордеріне қол қояды және алған сомасын: теңгені – жазумен, 

тиынды – сандармен көрсетеді.  

Сенімхат бойынша берілген ақша жағдайында касса шығыс ордерінде ақшаны алуға 

сенім берілген адамның тегі, аты мен әкесінің аты көрсетіледі. Егер ақша төлем тізімдемесі 

бойынша жүргізілетін болса, ол тізімдемеге: «Сенімхат бойынша» деген жазу жазылады. Бұл 

жазуды касса шығыс ордеріне немесе ведомостьқа (төлем тізімдемесіне) қоса тіркейді.  

Кіріс және шығыс касса ордерлері мен оның орнына жүретін құжаттарды бухгалтерия 

дәл, әрі айқын етіп сиямен немес түтікше қаламмен жазып береді. Жалақы, уақытша еңбекке 

қабілетсіздігі жөніндегі жәрдемақылар мен сыйлықтар төлем тізімдемесі бойынша 

таратылады, оның қас бетінде (титул) ақша беретін мерзімі мен оның жалпы сомасы 

көрсетіледі және оған басшы мен бас бухгалтер қол қояды.  

Банктен ақша алғаннан кейін үш күн өткен соң кассир төлем тізімдемесіне еңбек 

ақысы бойынша тиесілі сомасын алмаған адамдардың ата-тегінің тұсына мөртаңба соғады, 

берілмеген соманы төленбеген жалақы тізіміне енгізеді, тізімдемеде нақты төленген сома 

мен депозитке салынуға тиісті сома жөнінде жазылады. Егер төлемді кассир емес, уәкілдік 

алған адам жасайтын болса, төлем тізімдемесінде: «Тізімдеме бойынша ақша таратқан» 

деген жазу жазылады. Касса ордерлерінде өшіріп жазуға, бүлдіруге және түзетуге жол 

берілмейді.  

Жазылған касса ордерлері немесе олардың орнына жүретін құжаттар Кіріс және 

Шығыс құжаттарын тіркеу журналында тіркеледі, ол Кіріс және Шығыс касса құжаттарына 

жеке-жеке ашылады. Онда мыналар көрсетіледі: Кіріс және Шығыс ордерінің толтырылған 

күні мен номері, кассаға түскен және жұмсалған ақшалардың (жалақы, сыйлықтар, 

стипендиялар, іссапарға төленген және басқа да шығыстар) нысаналы мақсаты көрсетіледі. 

Егер ақша қаражаттарының нысаналы мақсаты туралы деректерді машинограмма түрінде 

алатын болса, Кіріс және Шығыс касса құжаттарын тіркеу журналында тек құжаттың 

толтырылған күні, номері мен сомасы көрсетіледі.  

Операциялар жүргізіліп болғаннан кейін ордерге кассир қол қояды, ал оған тіркелген 

қосымша құжаттарға штамп басылады немесе жазумен: күні, айы мен жылын көрсете 

отырып «Алынды» немесе «Төленді» деп белгі соғады.  

Касса операцияларының есебін кассир Касса кітабында (ф. №КО-4) жүргізеді, ол 

номерленуге, төленуге және оған сұрау салынуға тиіс; ондағы парақтар санын басшы мен бас 

бухгалтер қол қойып куәландырады.  

Күн сайын, жұмыс күнінің аяғында кассир берілген ақшаның жиынтығын шығарады 

және күн аяғындағы қалдықты есептейді.  

Кассирдің есебінде корреспонденцияланатын шоттарға белгі жасалады, содан соң 

оның деректері 1010 – «Кассадағы ақша» шотының дебеті мен кредиті бойынша 

машинограммаға немесе есеп регистрлеріне көшіріледі.  

Касса бойынша операциялардың, яғни 1010 шоттың дебеті мен кредиті есебін кассир 

жүргізеді. Регистрлерге жазулар бухгалтерияда кассир есебінің түсуіне қарай жүргізіледі. 

Біріңғай корреспонденцияланған шоттардың сомалары біріктіріледі. Айдың аяғында есепті 

айдан кейінгі бірінші жұлдызына регистрлердегі қалдық шығарылады, ол кассирдің есебіне 

есебіне және бас кітаптағы 1010 шоттың қалдықтарына сәйкес келуге тиіс.  
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Кассадағы операциялардың синтетикалық есебі 1010 – «Кассадағы ақшалай 

қаржылар» активті шотында жүргізіледі. Дебеті бойынша кезең басына және соңына қалдық, 

сонымен қатар кезең ішіндегі түскен сомалар, кредитінен ақшалардың шығындалуы 

көрсетіледі. Кассадағы ақшалардың есебі бойынша есептік регистрлары келесілер болып 

табылады: №1 журнал-ордер - касса шоттарының кредиті бойынша және №1 тізімдеме – 

касса шоттарының дебеті бойынша [2].  

 

Кесте 1. - Кассадағы ақшалар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы 

  

  

Операциялар мазмұны  

Шоттар 

корреспонденциясы  

Дебет  Кредит  

Өнімдерді (қызметті, жұмысты) сатудан табыс 

алынды  

1010  6010  

Басқадай активтерді сатудан табыс алынды  1010  6210  

Ағымдағы банктік шоттан ақша кассаға алынды  1010  1030  

Алдағы кезең табыстары алынды  1010  3520,4420  

Есеп беруге тиісті тұлғадан алынды  1010  1250  

Аванстар алынды  1010  3510, 4410  

Кассадан банктік шотқа ақша тапсырылды  1030  1010  

Басқадай кредиторлық қарыздар төленді  3390  1010  

Іс-сапар шығындарына, шаруашылық шығындарына 

ақша берілді  

1250  1010  

Кассадан еңбек ақы берілді  3350  1010  

Кассадан теңгемен жабдықтаушылар мен 

мердігерлерге төленді  

3310, 4110  1010  

Ескертпе: [автормен құрастырылған] 

 

Ақша қаражаттарын сақтау үшін және заңды тұлғалар арасында есеп айырысу үшін 

Қазақстан Республикасының банк мекемелерінде банк шоттарын ашады.  

Банк шоттары – бұл банк пен клиенттер арасындағы келісім-шарттық қатынастарды 

көрсетеді. Банк шоттары теңгемен де, шетелдік валютамен де жүргізіледі және ол ағымдағы, 

жинақтық және корреспонденттік болып бөлінеді.  

Корреспонденттік шоттар – шаруашылық операцияларының әсерінен өзара 

байланысқа ұшырайтын шоттар.  

Ағымдағы (есеп айырысу) және жинақ шоттары – бұл да банктік шоттар, 

брокерлер, жеке және заңды тұлғалар үшін, сондай-ақ заңды тұлғаның оңашаланған 

белгілеулері үшін де ашылады.  

Шетелдік валютадағы қаражаттардың қолда бары мен қозғалысын есептеу үшін 

субъектіге арнап ағымдағы шоттар ашылуы мүмкін. Ол сыртқы экономикалық қызметті 

жүзеге асыратын және өнімін шетелдік валютаға сататын субъектілер үшін ашылады. 

Аккредитивтер, чек (аванс) кітапшаларының шоттарын және басқаларын субъектілер ақша 

қаражаттарын оқшаулап сақтау үшін және тиісті операцияларын жүргізу үшін ашылады.  

Ақшасыз есеп айырысудың негізгі нысандары: төлем тапсырма; чек; вексель; 

тапсырма-талап төлемдері; акцепті форма бойынша; почталық және телеграфтық 

аударымдар болып табылады.  

Тиісті заңдарға сәйкес барлық ұйымдар өздеріне қызмет көрсететін банк 

мекемелеріндегі есеп айырысу шоттарында ақша қаражаттарын сақтауға міңдетті. Есеп 

айырысу шоттары мына төмендегі құжаттар негізінде ашылады:  

шотты ашуға берілетін өтініш;  

қойылатын қолдар мен мөртаңбалары үлгілерімен карточкалары;  

ұйымның салық есебіне қою дерегін растайтын салық қызметі органының анықтамасы;  



28 

 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көшірмесі;  

жарғы көшірмесі;  

құрылтай шартының көшірмесі /құрылтайшылар саны біреуден асқан ретте.  

Ұйымдар ағымдағы банктік шоттарды бірнеше банктерден ашуына құқылы, бірақ 

шоттарды ашқаны туралы салық органдарына хабарлауы керек.  

Есеп айырысу шоты бойынша жүргізілетін операциялар қолданылып жүрген 

заңдармен реттеледі және әдетте, ақша қаражаттары еркін қалдығының шегінде шот иесінің 

жазбаша бұйрықтары негізінде жүргізіледі. Шот иесінің /акцептік/ келісуі бойынша 

жеткізушілер мен мердігерлердің төлем талап-тапсырмалары бойынша ақша қаражаттарын 

есептеп шығару жүзеге асырылады. Ағымдағы банктік шоттар бойынша операцияларды 

рәсімдеуге мынадай құжаттар қолданылады: төлем тапсырмасы, талап- тапсырма, чектер, 

нақты ақша жарнасына берілетін хабарлама және т.б. Есеп айырысу құжаттарында оларға 

қол қоюға құқығы бар екі лауазымды адамдардың (басшы мен бас бухгалтердің) қолдары 

болуы керек [3].  

Чек - шот иесінің банкке көрсетілген соманы нақты ақшамен жалақыға, іс-сапар, 

шаруашылық операциялары және басқа да шығындарға беру жөніндегі бұйрығы. Кәсіпорын 

алатын ақшаның мақсаты чектің сыртқы жағында көрсетіледі, оны бір дана етіп сиямен 

жазады. Чекпен бір мезгілде чек кітапшасында сақталатын түбірі толтырылады.  

Нақты ақша жарнасына берілетін хабарлама - шот иесінің банктегі оның шотына 

қосып есептеу үшін түсім қаражаттарын және нақты ақшамен салынатын басқа да сомаларды 

банкке қабылдау жөніндегі бұйрығы. Қабылданған ақшаға банк түбіртек береді, ол кассаның 

шығыс ордеріне қоса тіркеледі .  

Төлем тапсырыстары негізінде банк төлеуші ұйымның ағымдағы банктік шотынан 

ақша қаражаттарын алып, яғни есептен шығарып, алушының есеп айырысу шотына 

аударады. Орындалған жұмыс пен көрсетілген қызмет үшін сомалар алуға жабдықтаушы – 

кәсіпорын төлемдік талап тапсырысты жазып, оны қызмет көрсететін банкке инкассоға 

өткізеді. Бұл құжаттарды жабдықтаушы банкі төлеуші банкіне жібереді. Төлеуші 3 күн 

ішінде оны акцептке алуға немесе акцептіден бас тартуға міндетті. Акцепт басша мен бас 

бухгалтердің қол қоюы және мөр басуы арқылы жүзеге асырылады.  

Шот иесінің келісімінсіз бюджетке және бюджеттен тыс қорларға айып-пұлдар және 

қалдық сомаларды есептен шығаруға құқылы. Ағымдағы банктік шоттан бюджетке 

аударымдар мен еңбек ақы төлеуді қоса барлық төлемдер, егер заңдармен басқа жағдайлар 

қарастырылмаған болса, ұйым басшысы анықтайтын кезек бойынша жүргізіледі.  

Банк мекемесі өзі қызмет көрсететін ұйымдармен келісе отырып, белгіленген 

мерзімде оларға шоттың көшірмесін жіберіп отырады. Осы көшірмемен бірге банктік шот 

бойынша жүргізілетін операциялардың негізі болып саналатын есеп айырысу құжаты да 

бірге беріледі. Көшірмеде ұйымдардың шотындағы қаржының ай басындағы және 

соңындағы қалдығы және операция бойынша есеп айырысу шотына келіп түскен және 

шығындалған қаржы сомалары көрсетіледі. Ұйымдардың бухгалтериясында банк мекемесі 

берген шоттың көшірмесінде жазылған сомалардың дұрыстығы және олардың көшірмемен 

бірге берілген құжаттарға сәйкестігі тексеріледі. Ұйымдардың ағымдағы банктік шотындағы 

ақшалардың жұмсалуы №2 журнал- ордерде, ал шотқа кіріс етілген ақшалардың сомасы осы 

журналдың (№2 тізімдеме) тізімдемесінде есептеледі.  

Есеп айырысу шоты бойынша операциялардың есебі 1030 «Ағымдағы банктік 

шоттағы ақшалай қаржылар» шотында жүргізіледі. Оның дебеті бойынша ақша 

қаражаттарының қалдығы мен келіп түсуін, яғни көбеюін көрсетеді, ал кредиті бойынша 

есеп айырысу шотынан ақша қаражаттарының есептен шығарылуын көрсетеді [3].  
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Кесте 2. - Ағымдағы банктік шоттардағы теңгедегі ақшалай қаржылар шоты бойынша 

шаруашылық операцияларының шоттар корреспонденциясы  

 

 

Шаруашылық операциялар мазмұны  

Шоттар 

корреспонденциясы  

Дебет  Кредит  

1. Кассадан ақшалардың ағымдағы банк шотына түсуі  1030  1010  

2. Сатып алушылардың дебиторлық қарыздарын жою 

есебінен түсуі: 

қысқа мерзімді  

ұзақ мерзімді  

  

  

1030  

1030  

  

  

1210  

2010  

3. Қысқа мерзімді несиелер алынды  1030  3010, 3020  

4. Жолдағы ақшалар ұйымның есеп айырысу шотына 

алынды  

1030  1030  

5. Жарғылық қорды толтыру үшін үлес қосушылардан 

келіп түскен ақшалар есеп айырысу шотына кіріске 

алынды  

1030  5110  

6. Алынған банк несиесі есеп айырысу шотына 

кірістелді  

1030  3010,4010  

7. Жабдықтаушылар мен мердігерлердің қарызы 

қайтарылды  

3310, 4110  1030  

8. Бюджетке ҚҚС аударылды  3130  1030  

9. Бюджетке корпоративтік табыс салығы аударылды  3110  1030  

10. Басқа да кредиторлық қарыздар жойылды  3390, 4170  1030  

Ескертпе: [автормен құрастырылған] 

  

Жолдағы ақша аударымдарына сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден кассаға 

алынған, банк бөлімшелеріне енгізілген, почта бөліміне енгізілген, ұйымның ағымдағы 

банктік шотына енгізу үшін инкассаторға өткізілген табыс жатады.  

Жолдағы ақшалардың қозғалысы жөніндегі ақпараттарды жалпылау және есептеу 

үшін 1020 «Жолдағы ақшалай қаражаттар» шоты арналған.  

1020 «Жолдағы ақшалай қаражаттар» шоты бойынша сомаларды есепке алу үшін 

банк мекемелерінің, почта бөлімдерінің квитанциялары; банк инкассаторы түсімдерді 

өткізгеніне жолсерік тізімдемелерінің көшірмелері негіз болып табылады.  

Сонымен, ақша қаражаттарының қозғалысы операциондық, инвестициялық және 

қаржылық қызметі тұрғысынан алынған мағлұматтың мазмұнын ашу үшін керек, мұның өзі 

заңды тұлғаның қаржылық жағдайын және қызмет түрлерінің ықпалын бағалауға мүмкіндік 

береді.  

Ақша қаражат қозғалысының есебі №7 ХҚЕС және №2 ҰҚЕС 7 бөліміне сәйкес 

ақшалай қаражатқа қолма-қол ақша мен талап етілгенге дейінгі салымдар кіреді. Кассадағы 

ақшалай қаражатты сақтау, жұмсау және есептеу тәртібі есеп саясатына сәйкес шаруашылық 

жүргізуші субъект дербес жасайтын кассалық операцияларды жүргізу ережелері белгіленген 

[4].  

Ақшалай қаражат қозғалысының ішкі бақылау жүйесі – активтерді қорғау, 

субъектілердің қаржылық саясатына сай болуын қамтамасыз ету, бухгалтерлік шоттарда 

көрсетілген мәліметтердің шүбәсіз сенімділігін қамтамасыз ету үшін жасалған саясат пен 

амалдар. Ақшалай қаражатты оңай жасыруға, тасуға болады, оларда тиістілік белгілері жоқ 

және олар айырбасталады. Ақшалар – шаруашылық қызметі өлшемі мен есебінің ағымдағы 

қаржылық ақпараттың негізгі бірлігі.  

Ақшалай қаржыларды түгендеу олардың сақтығын қамтамасыз ету, ақшалай 

операциялар бойынша операциялардың жүргізілуінің дұрыстығын тексеру мақсатында 

кәсіпорынның басшысымен бекітілген комиссиямен жүзеге асырылады. Түгендеу кезінде 
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кассадағы ақшалардың және басқа да құндылықтардың нақты бары қаралады. Түгендеуде 

барлық ақшалай қаражаттар бойынша жүргізілген операциялардың толықтығы, дұрыстығы, 

нақты іс жүзінде бары және толтырылған құжаттардың дұрыстығы қаралады. Бағалықтардың 

нақты бары анықталып, құжаттардағы мәліметтермен салыстырылады. Түгендеу тізіміне 

барлық тексерілген құндылықтар жазылады. Түгендеу нәтижелерін шығарғанда ауытқулар, 

яғни артықшылықтар немесе жетіспеушіліктер анықталуы мүмкін. Мұндай артықшылықтар 

кіріске алынуы керек.  
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Шахматы в Казахстане появились примерно в XI-XII веках. Об этом свидетельствуют 

находки шахматных фигур из слоновой кости, обнаруженных археологом И. Копыловым при 

раскопках города Талгар близ Алматы. Кроме этого, архивных документов у нас нет. Только 

в конце XIX века было сказано о том, что в одном телеграфе, среди Верный - Пышпек, 

Верный (Алматы) - Омск проходили игры. В отличие от этого, в XIX веке в некоторых 

городах Казахстана проходят шахматные игры местного значения. В начале XX века, в связи 

с проведением турнира в Москве, с участием сильных шахматистов, шахматы стали 

развиваться сильными темпами и в Казахстане. 

Организованному шахматному движению в Казахстане положило начало первое 

первенство республики, или, как оно называлось тогда официально, - первый 

Всеказахстанский шахматный турнир, а затем - Краевой шахматно-шашечный турнир. 

Он проводился с 26 марта по 4 апреля 1934 года в городе Алма-Ате. В главном - 

мужском турнире играли 16 участников, в юношеском - 12, в женском первенстве - четыре 

участницы. 

Звание первого чемпиона Казахстана завоевал уральский первокатегорник Исидор 

Лопатников, набравший 14 очков из пятнадцати возможных. 

Второе и третье места разделили, набрав по 13 очков, первокатегорник алмаатинец 

Драгомирецкий и второкатегорник из Петропавловска Голев. Шахматист второй категорник 

алмаатинец Мендышев, набрав 12,5 очка, занял четвертое, а его земляк Суюнчалиев, с10,5 

очка - пятое место. Представительница Петропавловска педагог Ольга Стрелова выиграла 

все встречи и, набрав 6 очков из шести, завоевала звание первой чемпионки Казахстана. В 

юношеском первенстве победу одержал уральский школьник Сафронов, набравший 8,5очка 

из одиннадцати. Два последующих места заняли также школьники. Вторым был Мухля 

(Алма - Ата) - 8 очков, а третьим - Шмидт (Караганда) - 7,5 очка. 

Важной вехой в истории казахстанских шахмат стал 1950 год. 4 марта в Алма - Ата 

стартовал финальный турнир X юбилейного чемпионата. Где без особого напряжения 
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победил Виталий Тарасов. В 1950 году в Алма - Ате впервые состоялся матч республик 

Средней Азии и Казахстана, где звание чемпиона в четвертый раз подряд завоевали 

шахматисты Узбекистана (21,5 очка), а Казахстанцы, отстав на полтора очка, были 

удостоены диплома второй степени.[1] 

Так же в этом году в программу Всеказахстанской спартакиады вошли соревнования 

по шахматам, а его первенство завоевал известный государственный деятель г. Мендешев. 

До Великой Отечественной войны чемпионаты среди мужчин и женщин прошли 6 раз. В 

1946 г. в Алма-Ате Н. Дроздева, и А. Нагорного была открыта секция шахматам под 

руководством Гескина, а затем она стала объединением шахматистов. Первое объединение 

возглавлял академик С. Бейсембаев, внесший большой вклад в процветание шахмат.  

В 1947 г. состоялся VII Республиканский чемпионат. В эти годы звание 

многократного чемпиона завоевал Костанайский спортсмен М.С. Уфимцев. В Республике 

появились такие талантливые, как Е. Браун, К. Коханов, А. Реут, И. Голяк, Е. Бенкович, В. 

Муратов, А. Носков, К. Сиверцов, а переезд Каталымова из Украины в Алма-Ату укрепил их 

ряды. В 1960 г. группа шахматистов Республики в городе Винкель В. Мовшович, В. 

Муратов, А. Носков, В. Середенко, А. Синявский из Средней Азии первыми среди женщин 

Казахстана выполнила норму cljli СССР. В последующие годы к ним присоединились М. 

Мухин, Б. Анетбаев, О. Дзюбан, Е. Владимиров, к ним присоединились Иле-шала С. 

Темирбаев, А. Ибрагимов, Р. Ержанов, П. Коцур, В. Ткачев. Женщины в этом спорте также 

не уступали мужчинам. Отличились Т.Коган (затем Клинк), Л. Тажиева, и Э. Сахатова 

(Медь.), а Гульнар Сахатова 3 раза стала чемпионом республики и заняла 7-е место в финале 

ЧП СССР. В 1987 г. в Алматы прошел чемпионат СССР среди женщин. На этот раз 

женщины респираторы добились отличного успеха. В этих соревнованиях Ф. Ускова - 

вторая, И. Левитина - третья, т. Коган-четвертое, а между Э. Сахатова- Гроссмейстером 

киргизского народа и С. Матвеевой поделилось 5 - 6-е места. Летом 1989 г. в Алматы прошел 

народный турнир став гроссмейстером одержал победу В. Владимир. 

В 1991 г. в г. Азов (РФ) прошел турнир по программе X Спартакиады народов СССР. 

В состав входили: г. Сахатова, Э. Сахатова, и Л. Тажиева. Женская сборная Казахстана на 

этот раз выиграла в командном зачете всего 0,5 очка от сборной Украины, завоевав большую 

серебряную медаль. Но после этих соревнований гигантская империя прекратила свое 

существование СССР и вступила в самостоятельное независимое развитие РК. В 

последующие годы республиканские шахматисты стали участвовать во Всемирных 

олимпиадах, отдельно Женская команда, участвовавшая в этом конкурсе, показала, что она 

является одной из сильнейших в мире. Но, к большому сожалению, у сестер Сахатовых в 

поездке за границу и очень талантливой Л. Тажиевой, немного ослабли женские шахматы в 

РСФСР. В середине 1990 - х годов появилась новая волна. На высоту подняли авторитет В. 

Асанов, В. Ткачев, Р. Иржанов, П. Коцур (Астана), С. Темирбаев (Кокшетау), М. Кажыгалиев 

(Уральск). Д. Садвакасов стал победителем первенства среди молодежи в возрасте до 20 лет 

1999 года. 2008 г. На Всемирных олимпиадах среди детей и подростков группа юных 

спортсменов РК показала, что у этого вида спорта есть большие последователи.  
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Выносливость можно охарактеризовать как способность организма противостоять 

утомлению. 

Выносливость - физическое качество, необходимое в той или иной степени в каждом 

виде спорта [1]. 

Показателем выносливости является время, в течение которого осуществляется 

мышечная деятельность определенного характера и интенсивности. В циклических видах 

спорта (ходьба, бег, плавание) измеряется минимальное время преодоления заданной 

дистанции. 

Как показывают результаты современных научных исследований, ведущая роль в 

проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена веществ и 

вегетативным системам, которые его обеспечивают (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

ЦНС). 

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: 

a. в продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне 

мощности; 

b. в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. 

В теории физической культуры различают общую выносливость и специальную 

выносливость [3]. 

Общая выносливость - способность длительно проявлять мышечные усилия 

сравнительно невысокой интенсивности. С точки зрения теории спорта, общая выносливость 

- это способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру 

виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекая в работу 

многие мышечные группы. По-другому ее еще называют аэробной выносливостью [3]. 

Человек, который может выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное 

время, способен выполнить и другую работу в таком же темпе (плавание, езда на велосипеде 

и т.д.). 

Биологической основой общей выносливости являются аэробные возможности 

организма спортсмена. Основной показатель аэробных возможностей - максимальное 

потребление кислорода (МПК) литров в минуту. Чем большее количество кислорода может 

потребить спортсмен за единицу времени, тем большее количество энергии он может 

выработать и, следовательно, большую работу выполнить. МПК зависит от нескольких 

биологических факторов, важнейшими из которых являются минутный и ударный объем 

сердца, ЧСС, скорость кровотока, ЖЕЛ, максимальная легочная вентиляция, тканевая 

утилизация кислорода и др. 

Под влиянием тренировки показатели аэробной работоспособности достаточно 

быстро возрастают [2]. 

Средствами развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие 

достичь максимальных величин сердечной и дыхательной производительности и удерживать 

высокий уровень МПК длительное время. 

Общая выносливость является основой для развития всех разновидностей проявления 

выносливости. 

Специальная выносливость - способность проявлять мышечные усилия в 

соответствии со спецификой (продолжительностью и характером) специализируемого 

упражнения. Иными словами - это выносливость к определенному виду спортивной 
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деятельности, способность преодолеть всю соревновательную дистанцию с запланированной 

скоростью. 

Проявление специальной выносливости зависит от некоторых физиологических и 

психических факторов. Основной физиологический фактор - анаэробные возможности 

спортсмена. Анаэробные возможности организма определяются двумя взаимосвязанными 

биохимическими механизмами: креатин-фосфатным (выделение энергии за счет 

фосфорсодержащих соединений) и гликолитическим (выделение энергии за счет 

расщепления гликогена мышц). 

Специальная выносливость зависит от возможностей нервно- мышечного аппарата, 

быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники 

владения двигательным действием и уровнем развития других двигательных способностей. 

В зависимости от интенсивности работы и выполняемых упражнений, различают 

выносливость: силовую, скоростную, координационную и выносливость к статическим 

усилиям. 

Под силовой выносливостью понимают способность преодолевать заданное силовое 

напряжение в течение определенного времени. В зависимости от режима работы мышц 

можно выделить статическую и динамическую выносливость. Статическая силовая 

выносливость характеризуется предельным временем сохранения определенных мышечных 

усилий (определенная рабочая поза).Динамическая силовая выносливость определяется 

числом повторений какого-либо упражнения. С возрастом силовая выносливость к 

статическим и динамическим силовым усилиям возрастает [4]. 

Координационная выносливость характеризуется способностью выполнять 

продолжительное время сложные по координационной структуре упражнения. 

Под скоростной выносливостью понимают способность к поддержанию предельной и 

около-предельной интенсивности движений (70- 90% max) в течение длительного времени 

без снижения эффективности профессиональных действий . 

О скоростной выносливости обычно принято говорить применительно к видам спорта 

циклического характера и упражнениям, продолжающимся в среднем от 20 сек. до 5-7 мин., 

где это качество проявляется наиболее остро. К ним можно отнести бег на средние 

дистанции, однако это качество проявляется и на других дистанциях и в других видах 

спорта. 

Скоростная выносливость зависит от следующих педагогических, биологических и 

психических факторов: 

1. Технической подготовленности, умения выполнять соревновательное упражнение 

не только наиболее эффективно, но и наиболее экономно, с наименьшей затратой сил. 

2. «Запаса скорости». 

3. Умения путем максимальной концентрации волевых усилий противостоять 

наступающему утомлению. 

4. Функциональных возможностей организма: анаэробной производительности и 

экономичности энергетических процессов в мышцах[5]. 
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Физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание физических 

качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон подготовки [1]. 

Физическое развитие - процесс становления и изменения биологических форм и 

функций организма человека, совершающийся под влиянием условий жизни и особенности 

восприятия [3; 2]. 

В последнии дясясилетия в научно - методической литературе при расмотрении 

вопросов физического развития человека используеться понятие «физические качества». К 

ним относятся сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. В наше время ряд 

специалистов предлагают исключить, по крайней мере, из научного употребления, такое 

словосочетание как «физические качества» и применить вместо него понятие «физические 

способности». Таким образом, физические качества по своей сути отражают достигнутый 

уровень отдельных физических способностей. К примеру, собственно силовые способности 

проявляются в силовых упражнениях с большим напряжением мышц на фоне невысокой 

скорости их сокращения. Для собственно силовых способностей характерны такие силовые 

качества, как «медленная сила», «жимовая сила», «статическая сила». Другой пример, 

скоростно-силовые способности проявляються в упражнениях со значительным 

напряжением мышц и высокой скоростью их сокращения. А качественным отражением 

развития скоростно - силовых способностей является так называемая взрывная сила. 

Физические качества и физические способности многообразно взаимосвязаны. Так, разные 

физические качества могут быть проявлены в одной, определенной двигательной 

способности и в то же время ряд способностей могут характеризоватьтолько одно 

физическое качество. Наиболее простой иллюстрацией последнего являеться то, что в основе 

физического качества «ловкость» лежит проявление целого ряда способностей, таких как 

скоростные, силовые, координационные, скоростно-силовые и другие [4]. 

Физические качества человека органически связаны с его физическими 

способностями и определяються особенностями их проявления в разнообразных 

двигательных действиях [5]. 

В современной теории и методике физической культуры принято различать пять 

основных физических способностей: силовые способности (мышечная сила), скоростные 

способности (быстрота), координационные способности (координация), выносливость, 

гибкость [5]. 

Ряд авторов выделяют три группы средств СФП: 

a. специфические - различные формы выполнения основного упражнения в условиях 

соревнований; 

b. специализированные - адекватные соревновательным условиям по наиболее 

существенным двигательным и функциональным параметрам режима работы организма, 

играющие основную роль в развитии процесса его МФС; 

c. специфические - формально не соответствующие соревновательному упражнению 

по двигательной организации, но способствующие развитию функциональных возможностей 

организма в требуемом направлении [6]. 

Михайлов В.В. пишет, что физическое воспитание нельзя рассматривать вне общих 

целей и задач коммунистического воспитания. Физическое воспитание, воздействуя на 

формирование личности в целом, содержит в себе особенно большие возможности по 
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отношению к дошкольному возврасту. Основные принципы системы физического 

воспитания - всесторонность, прикладность и оздоровительная направленность - находят 

свое место в физическом воспитании дошкольников [7]. 

Рожков В.П. считает, что эффективность силовой подготовки спортсменов во многом 

зависит от технической оснащенности тренировочного процесса. При изометрическом 

режиме работы мышц прирост силы наблюдается только по отношению к той части 

траектории движения, которая соответствует применяемым упражнениям [8]. 

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов считают, что для достижения цели физического 

воспитания применяются следующие группы средств: 1. Физические упражнения. 

2.оздоровительные силы природы. 3. Гигиенические факторы. Основным специфическим 

средством физического воспитания являются физические упражнения, вспомогательными 

средствами оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. Комплексное 

использование этих средств позволяет специалистам по физической культуре и спорту 

эффективно решать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи [1]. 

Эффект физических упражнений определяется прежде всего содержанием. 

Содержание физических упражнений - это совокупность физиологических, психологических 

и биомеханических процессов, проходящих в организме человека при выполнении 

физического упражнения. 

Выполнение физических упражнений вызывает приспособительные морфологические 

и функциональные перестройки организма, что отражается на улучшении показателей 

здоровья и во многих случаях оказывает лечебный эффект. 

По мнению В.В. Кузнецова, при воспитании скоростно-силовых качеств борца 

следует большое внимание уделять упражнениям, требующим усилий «взрывного» 

характера. 

С помощью физических упражнений можно целенаправленно воздействовать на 

воспитание физических качеств человека, что, естественно, может улучшить его физическое 

развитие и физическую подготовленность, а это, в свою очередь, отразиться на показателях 

здоровья. 

Попов Г.И. считает, что спортивные единоборства традиционно относятся к видам 

спорта, в которых основную, доминирующую, роль отводят физической подготовке 

спортсменов. Среди физических качеств особо выделяют скоростно-силовые качества 

спортсмена как основной фактор надежности выполнения тактико-технических действий в 

соревновательных условиях. 

В развитии скоростно-силовых качеств единоборцев существует противоречие. С 

одной стороны, в тренировочных упражнениях, выполняемых с различного рода 

отягощениями, напряжение и расслабление отдельных мышечных групп носят циклический 

характер. С другой стороны в реальном соревновательном поединке спортсмены находятся 

погд постоянным обоюдным силовым противоборством и, следовательно, их нервно-

мышечная активность пребывает в состоянии значительной инервации, особенно в 

начальные моменты проведения любого технического действия [9]. 

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. считают, что общая физическая подготовка 

предпологает разностороннее развитие физических качеств, функциональных возможностей 

и систем организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной 

деятельности. В современной спортивной тренировке общая физическая подготовленность 

связывается не с разносторонним физическим совершенством вообще, а с уровнем развития 

качеств и способностей, оказывающих посредственное влияние на спортивные достижения и 

эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта. Средствами общей 

физической подготовки являються физические упражнения, оказывающие общее 

воздействие на организм и личность спортсмена. К их числу относятся различные 

передвижения - бег, ходбба на лыжах, упражнения с отягощениями и другие [10]. 

И.В. Суховский считает, что если вес спортсмена относительно стабилен, то уровень 

относительной силы становится зависим только от способности проявлять максимальную 
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силу в определенных условиях. Максимальная сила, как об этом говорилось выше, зависит 

от способности вовлечь в сократительный процесс как можно большее количество 

мышечных волокон. Проявление максимальной силы зависит также от времени, в течение 

которого происходит мышечное сокращение. Чем больше времени, тем выше возможность 

включить в сократительный процесс большее количество мышечных волокон [10]. 

В.В. Михайлов говорит, представим себе, что занимающийся может подтянуться на 

перекладине не более 3 раз, а для выполнения норматива необходимо 11 раз. На первый 

взгляд в тренировочный процесс необходимо включить как можно больше упражнений в 

подтягивании. Однако такое решение будет ошибочным. В действительности для подготовки 

к выполнению силовых нормативов необходимо включать в тренировочный процесс 

следующие две группы упражнений: 

1. специфические двигательные действия: подтягивания на перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

спине; 

2. специально-подготовительные упражнения: лазанье по канату и шесту (особенно 

без помощи ног), упражнения с гантелями, гирями, штангой, амортизатором и другими 

отягощениями [5]. 

Говоря о физической подготовке, следует напомнить о необходимости укреплять 

здоровье с помощью самостоятельных тренировок. Ведь зачастую спортивные травмы 

возникают из-за недостаточной физической подготовленности. Так, растяжение 

голеностопного сустава часто случается от того, что спортсмен быстро устает (нет 

выносливости) и не может достаточно точно контролировать свои движения или у него 

недостаточно крепкие связки голеностопного сустава. А ведь достаточно каждое утро по 

нескольку минут делать упражнения для голеностопного сустава или регулярно бегать на 

неровном поле, лужайке, в лесу, попрыгать через пни, и таких травм не будет [6]. 

М.З. Зелесский предлагает упражнения для выработки силы: 

1. Легкий бег - 5-7 минут. 

2. Упражнения на гибкость и расслабление (шпагаты, мостики, махи, встряхивания) - 

20 минут. 

3. Висеть на перекладине, свободно расслабив тело (два подхода по 20 секунд без 

отягощения и один- с небольшими гантелями, привязанными к ногам). 

4. Во дворе подняться на небольшую горку, расслабиться и, набирая скорость, 

стремительно сбежать вниз три-четыре раза. 

5. Приседать, делать подскоки, наклоны, выталкивания со штангой небольшого веса 

или гирями по десять-двенадцать раз [8]. 

Завершая раздел «развитие физических качеств» можно сделать следующие выводы: 

В системе тренировочного процесса спортсмена наряду с решением различных задач 

тактической и технической подготовки, важнейшее место занимает физическая подготовка. 

Физическая подготовка - это развитие основных физических качеств, совершенствования 

функциональной деятельности организма и улучшения состояния здоровья. Сила - одно из 

главных двигательных качеств спортсменов; 

Развитие мышц туловища и конечностей, высокий уровень силовой подготовленности 

- предпосылка сохранения здоровья и показа хороших спортивных результатов в вольной 

борьбе. Обеспечивая развитее силовых, скоростных, координационных способностей, 

выносливости, гибкости, физическая подготовка способствует формированию структуры 

двигательных действий спортсмена, закреплению рациональной техники, формированию 

технико-тактического мастерства. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ 

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

 

Кузтай Э. Өмір тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау мамандығының 

4 курс студенті Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университеті, Көкшетау қаласы 

Ғылыми жетекшісі - Хамзина С.Р., доктор Ph.D 

 

Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы онжылдығында экологиялық қозғалыстар, 

үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар экологияның белсенді қорғаушылары болды. 

«Невада-Семей» халықаралық антиядролық қозғалысы алғашқы қоғамдық антиядролық 

қозғалыстардың бірі болып, халықаралық байланыстар орнатып, нақты нәтижелерге қол 

жеткізді. Ядролық полигондарды жабудан басқа Үкімет БҰҰ Бас Ассамблеясының 53-

сессиясының шешіміне сәйкес ядролық сынақтардан зардап шеккен Семей аймағын оңалту 

бағдарламасын қабылдады [1].  

Экологиялық проблемаларды жаһандандыру мемлекеттік реттеуден басқа, үкіметтік 

емес экологиялық ұйымдардың белсенді қатысуын және жаһандық, ұлттық және өңірлік 

деңгейде экологиялық қозғалыстарды талап етеді. Жаһандық ауқымда экологиялық 

жағдайды жақсартуда халықаралық экологиялық конвенциялар маңызды рөл атқаруы тиіс.  

Қазақстан Республикасында олардың қызметі табиғат қорғау конвенцияларын 

ратификациялауға дайындықпен, оларды іске асыруға қатысумен байланысты Ұлттық 

экологиялық орталықтың халықаралық экологиялық конвенциялар комитетінің қарамағында 

болады. 1995 жылы Қазақстан Республикасы ратификациялаған жаһандық маңызды 

конвенциялардың бірі БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы 

болып табылады.  

Қазақстан атмосфераға парниктік газдардың санын тұрақтандыру мен азайтудың 

жалпы әлемдік процесінің белсенді қатысушысы болып табылады, бұл ретте мамандар мен 

ресми билік орындары толығымен сәйкес келеді. 1992 жылы Рио-де-Жанейрода қоршаған 

орта және даму жөніндегі конференциядан кейін Қазақстан Республикасы климаттың өзгеруі 

туралы негіздемелік конвенцияға қол қойды, ал 1995ж. Конвенцияның мақсаттарын іске 

асыру үшін дамыған елдер мен өтпелі экономикасы бар бірқатар елдер 2000 жылға қарай 

1998 жылғы тамызда 1990 жылғы парниктік газдар шығарындыларының деңгейіне оралу 

міндетін өзіне алды. Қазақстан Киото хаттамасына қол қою туралы шешім қабылдады, ал 

1999 жылдың наурызында оған Бірінші Президент қол қойды.  

Климаттың өзгеруінің жаһандық салдарларының маңыздылығын ескере отырып және 

осы проблеманың жалпы әлемдік басымдықтарын негізге ала отырып, Қазақстан Киото 

хаттамасын ратификациялау және Киото хаттамасының барлық тетіктеріне қатысу және 

сыртқы құралдар мен жаңа технологияларды тарту үшін құқықтық негіз ретінде өтпелі 

экономикасы бар елдің мәртебесін алу процесін жалғастыру қажет деп пайымдайды.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында әлемдік қоғамдастықпен 

ынтымақтастықта осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Елде экономика мен табиғи 

ресурстардың климаттың өзгеруіне осалдығын зерттеу, сондай-ақ климаттың күтілетін 

өзгерістеріне бейімделу бойынша мүмкін болатын іс-шараларды бағалау жүргізіліп, 

жалғасуда. Бұл зерттеулерді экологиялық ҮЕҰ көбінесе БҰҰДБ, ТМДТК, ЕҚЫҰ және т. б. 

сияқты шетелдік қорлар мен ұйымдардың қолдауымен 2009 жылғы 26 наурызда Киото 

хаттамасын ратификациялағаннан кейін жүргізеді [2].  

2010 жылдың маусым айында қоршаған ортаны қорғау министрлігінде экологиялық 

ҮЕҰ, ведомстволар, ғалымдар қатысуымен «Климаттың өзгеруіне бейімделу және Киот 
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хаттамасын іске асыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы» мәселені қараған алқа 

отырысы өтті. Киото хаттамасынан басқа, Қазақстан озон қабатын қорғау туралы Вена 

конвенциясын және Вена конвенциясына Монреаль хаттамасын ратификациялады. Вена 

конвенциясы мен Монреаль хаттамасының екі халықаралық табиғат қорғау келісімі 

тараптарының жалпы міндеттемелері адам денсаулығы мен қоршаған ортаны озон 

қабатының сарқылуына байланысты әсерлерден қорғау болып табылады.  

Озон қабатын қорғау жөніндегі халықаралық қауымдастықтың күш-жігері озон 

қабатын қалпына келтіруге, ультракүлгін биологиялық белсенді сәуленің қарқындылығын 

азайтуға бағытталған. Осыған байланысты Қазақстан Үкіметі нақты жобаларды 

пайдаланудан және іске асырудан озонды бұзатын заттарды алу жөніндегі ұлттық 

бағдарламаны дайындау жоспарында ұлттық деңгейде озон қабатын қорғау жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастыру үшін елеулі қадамдар жасады.  

1998 жылы Орхусс қаласындағы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі министрлердің 

төртінші конференциясында Қазақстан БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының 

қоршаған орта мәселелері жөніндегі ақпаратқа және әділ сотқа жұртшылықтың қол жеткізуі 

туралы Конвенциясына қол қойды. 2000 жылғы қазанда Қазақстан оны ратификациялады, ал 

2001 жылғы қаңтарда ратификациялауды депозитарий - БҰҰ Бас хатшысы растады. Осы 

сәттен бастап Қазақстан Орхус конвенциясының тарабы болды. Конвенцияны 

ратификациялау бір жағынан, Қазақстандағы демократиялық қайта құрулардың жоғары 

деңгейінің және қоғамның ашықтығының куәсі болып табылады, екінші жағынан-

Қазақстанға Конвенцияның барлық тетіктеріне толыққанды қатысуға және Еуропалық 

Қоғамдастыққа техникалық және консультациялық қолдау алуға мүмкіндік береді. Бұл 

халықаралық акт Қазақстан ратификациялаған 24 экологиялық Конвенцияның бірі болып 

табылады. Орхус конвенциясы қоршаған орта саласындағы Бірінші Халықаралық келісім 

болды, ол Азаматтарға қоршаған ортаға байланысты мәселелер бойынша сотқа және 

әкімшілік органдарға жүгінуге мүмкіндік береді [3].  

2002 жылы Италияның Лукка қаласында өткен тараптардың бірінші 

конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрлігі 2005 жылы Қазақстанда Орхус 

конвенциясы (СОР-2) тараптарының екінші конференциясын өткізуді ұсынды. Бастаманы 

еліміздің Үкіметі, Конвенция Тараптары және Орталық Азияның үкіметтік емес ұйымдары 

қолдады. 2005 жылдың мамыр айының соңында Алматыда өткен екінші конференцияға 500-

ден астам делегат қатысты. Конференцияға қатысушы көптеген елдерге тіпті өздерінің 

мемлекеттік органдарының, соның ішінде соттар мен прокуратураның қызметін қайта 

қарауға тура келді. Үш күнге созылған кездесуде экологиялық демократияға әлемдік 

қозғалыстың жаңа тетіктері талқыланды. Конференция қорытындысы бойынша қоғамның 

қоршаған ортаны қорғауға байланысты ақпаратқа және әділ сотқа кең қол жеткізуін 

қамтамасыз ететін он шешім қабылданды. Кездесу аясында Орхус конвенциясын сақтау 

жөніндегі комитеттің отырысы өтті, онда азаматтардың және қоғамдық ұйымдардың 

ақпаратқа қол жеткізу құқығының бұзылуы, шешім қабылдау және сот әділдігін жүзеге 

асыру мүмкіндіктері туралы өтініштері қарастырылды [4]. 

Қазақстанда Орхус конвенциясы тараптарының екінші конференциясын өткізу - 

Орталық Азияға халықаралық қызығушылықтың маңызды көрсеткіші. Оның үстіне, ол 2030-

ұзақ мерзімді стратегияның басымдықтарына және оның 2010 - кезеңіне сәйкес келеді, онда 

экологияға ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстанда Орхус конвенциясын ілгерілету бойынша 

үлкен мән беретін халықаралық ұйымдардың бірі ЕҚЫҰ болып табылады. Астана 

қаласындағы ЕҚЫҰ орталығы Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен, Атырау облысының 

әкімдігімен және Экофоруммен бірлесіп 2009 жылдың 21 қыркүйегінде Атырау қаласындағы 

өңірлік Орхус орталығын құру және дамыту туралы Меморандумға қол қойды [5].  

Қазіргі кезде Қазақстан әлемдік қоғамдастықпен одақта экологияны қорғау, қазіргі 

заманғы талаптарға сәйкес табиғатты қорғау заңнамасын жетілдіру ісінде үлкен жол атқарған 

деген қорытынды жасауға болады. Бүгінде Қазақстанның көптеген экоНПО шетелдік ҮЕҰ - 

мен одақта әлемдік азаматтық қоғамдастықтың-қуатты саяси тепе-теңдіктің іргетасын 
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қалыптастырады. Көптеген конференциялар, форумдар, акциялар арқылы олар үкіметтер мен 

жұртшылықтың назарын ұлттық, өңірлік және жаһандық экологиялық проблемаларды 

шешуге бөліп отырады. 
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Ауаға адамның іс-ірекетінен болатын әр түрлі газдардың шығарылуы. Оларды біз 

ауны ластағыш заттар дейміз. Негізгі көздері- өнеркәсіп, автокөліктер, зауыт, жылу 

энергетикасы, соғыс қаруларын сынау, космас корабльдері мен ұшақтар. 

Салдары:атомосфераға түскен заттар ауа құрамындағы компоненттердің қатысуымен 

химиялық немесе фотохимиялық өзгеріске ұшырайды. Содан соң пайда болған химиялық 

өнімдер суға, жерге түсіп барлық тірі организмдерді, ғимараттарды, құрылыс материалдарын 

бүлдіреді.  

Индустриалды дамыған елдерде атмосфераны ластайтын негізгі көздер - автокөліктер, 

транспорттың басқа түрлері және өндіріс орындары. Зерттеу мәліметтері бойынша 

антропогендік әсерден атмосфераға жыл сайын 25,5 млрд. тонна көміртегі оксиді, 190 млн 

тонна күкірт оксиді, 65 млн тонна азот оксиді, 1,4 млн тонна хлорлы және фторлы 

көміртектер (фреондар), көмірсутектің, қорғасынның органикалық қосылыстары, сондай-ақ 

қатерлі ісік ауруын тудыратын канцерогенді заттар бөлінеді. Ең таза ауа мұхит бетінде. 

Ауылды жерлерде ауа құрамындағы шаңды қоспалар мұхит бетімен салыстырғанда 10 есе, 

кішігірім қалаларда 35 есе көп. Ал үлкен қалалар үстінен қара тұманды байқауға болады [1].  

Мұнда шаңды қоспалар мұхитпен салыстырғанда 200 еседен аса көп. Лас ауа ірі 

қалаларда 1,5-2 км биіктікке дейін созылады. Бұл лас тұман жазда күн сәулесінің 20%, ал 

қыстың күні онсыз да күн сәулесі аз болғандықтан жартысын Автокөліктерден бөлінетін 

заттар. Әрбір автокөлік жылына 4 тонна ауа жұтып, 800 кг көміртегі оксидін, 40 кг азот 

оксидін және 200 кг-дай әртүрлі көмірсутектерді атмосфераға бөледі. Автокөліктерден 



41 

 

бөлінетін газдар - 200-дей заттардың Қоспалары. Мұнда отынның толық және жартылай 

жанған өнімдері - көмірсутектер болады.  

Транспорт моторы жай айналымда, жылдамдық алар кезде және кептелісте тұрғанда 

қоршаған ортаға көмірсутектер көп бөлінеді. Осындай жағдайда отын толық жанбайды да, 

лас ауа 10 есе көп бөлінеді. Қалыпты жағдайда қозғалтқыштан бөлінетін газдың құрамында 

С02 - 2,7% болса, жылдамдықты түсірген жағдайда - С02 3,9%-ға, ал жай қозғалған кезде - 

6,9% дейін көбейеді. II валентті, IV валентті С02 ауаға қарағанда салмағы ауыр, жердің бетіне 

жақын жиналады. Сондықтан тротуарда, бесік- арбада отырған нәресте С02-ын анасынан көп 

жұтады [2].  

Адам организміне жағымсыз әсерлердің бірі - көліктерден бөлінетін газ құрамында 

көп кездесетін қорғасын және оның бейорганикалық түрдегі формалары. Ауадағы қорғасын 

мөлшері көбейген сайын оның мөлшері адам қанында да көбейе түседі. Нәтижесінде қанның 

оттегімен қанығуы нашарлап, ферменттердің белсенділігі төмендейді. Ал бұл өз кезегінде зат 

алмасу процесінің бұзылуына алып келеді. Сондай-ақ II валентті СО-да қандағы 

гемоглобинмен қосылып басқа мүшелерге оттегінің жеткізілуін қиындатады. Транспорттан 

бөлінген газдардың құрамында одан басқа иісі күшті, тітіркендіргіш альдегидтер (акролен, 

формальдегид) болады. Мұнан басқа бөлінген лас газдардың құрамында отынның толық 

жанбауынан ыдырап бітпеген көмірсутектер болады [3].  

Негізінен этилен қатарына жататын гексан мен пентан. Отынның толық жанбауы 

себебінен көмірсутектердің бір бөлігі құрамында шайырлы заттары бар қара күйеге 

айналады. Егер автокөліктің моторы нашар жұмыс істейтін болса бөлінетін шайырлы заттар 

мен қара күйенің мөлшері де соғұрлым көп болады. Мұндай жағдайда машинаның артынан 

будақтап қара түтін шығады.Көлік түтіні құрамында бензинге қосылатын тетраэтил-

қорғасынның жануынан бейорганикалық қорғасын да бөлінеді. 1 литр бензин құрамында 1 гр 

тетраэтилқорғасын болады. Бензиннің құрамына траэтилқорғасынды антидетонатор ретінде 

қосады.  

Тетраэтилқорғасынның жануы кезінде бөлінген қорғасын қосылыстары бүкіл планета 

атмосферасына таралады. Соңғы 100 жыл ішінде Гренландия мұздықтарында қорғасынның 

мөлшері 5 есе, ал судағы еріген қосылыстарының мөлшері соңғы 20 жылда мұхитта 10 есеге 

көбейген. Атмосфераға бөлінетін қорғасыннын 86% автокөліктерден бөлінеді.Аэропорттарда 

ұшақтардың қонған және ұшқан кездерінде де ластаушы газдар мейлінше көп бөлінеді.  

Мысалы, «Боинг» ұшағының ұшуы кезінде бөлінген зиянды заттардың мөлшері бір 

мезетте оталған 6850 «Фольксваген» автокөлігінен шыққан зиянды заттар мөлшеріне 

тең.Алматы қаласында атмосфераны ластаудың 20% жеке секторлар мен жылу 

энергетикалық жүйелердің еншісіне тисе, 80% - автокөліктердің еншісінде. Қоршаған ортаға 

жанусыз қалған көмірсутектері мен олардың толық жанбауынан шыққан өнімдердің мөлшері 

бензинмен жүретін автокөліктерде дизельді автокөліктерге қарағанда анағұрлым 

көп.Автокөліктердің қоршаған ортаға жағымсыз әсерін төмендету - тұрақты қоғам құрудың 

маңыздышарты. Сондықтан қазіргі танда жанармайды аз жұмсайтын автокөліктер үлгілері 

жасалып, бензинді сұйылтылған газға алмастыру, бензиннің орнына мал азықтық (қызылша, 

жүгері) өсімдік майларын пайдалану қолға алынуда. 
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Сыр өңірінде шаруашылықтың ыңғайына қарай «Қыр» деп аталып кеткен кең байтақ 

жазық даласында және Сырдарияның төменгі ағысында «Сыр» деп аталып жүрген 

атыраулық бөлігіндегі өзен-көлдері мен олардың төңірегінде жан-жануарлардың көптеген 

түрлері тіршілік етеді. Соңғы жылдары өлкеде өршіген экологиялық тоқыраудан олардың 

тіршілік ететін ортасы, яғни, экологиялық қуысы азғындауы себепті хайуанаттардың 

көпшілік түрлері құрып кетудің алдында тұр. Рас, жан-жануарлардың біреу жарым түрлері 

ғана болмаса көпшілігінің түрлік құрамы сақталған, бірақ саны өте азайып, анда-санда біреу-

екеуі ғана кездесетіндей күйде қалды. Бұрын кәсіби ауланып жүрген ірі сүтқоректілердің өзі 

бүкіл Қазақстан аумағында сиреп қалғанын ескерсек, табиғаты қатаң Сыр өңіріндегі олардың 

жағдайы қандай екенін айтпаса да түсінікті.  

Бұрын Арал теңізі толық және Сырдарияның атыраулық бөлігінде көлдердің саны екі 

мыңнан артық кезде мұнда су ценозымен тіршілігі тікелей байланысты құстардың түрлері де, 

саны да көп болды. Өңірде құстардың 319 түрі, олардың 173-і ұя салатындар мен 123-і ұшып 

өтетіндер және сирек келетін құстардың 23 түрлері болған [1].  

Әсіресе, Арал теңізі мен теңіз жағалауындағы көлдерді мекендейтін қаз, аққу, үйрек, 

бірқазан, қарабай, құтан, шіл, шағала тағы басқа түрлері көп еді. Қазір теңіз жағалауындағы 

құстардың түрлік саны 170-ке, ал ұя салатындардың түрлік саны 68-ге дейін кемігені белгілі 

болып отыр. Сол ұя салатындар қатарында бұрынғы қазтектестердің 143 түрінен 3, 

шілдердің 17-нен 6, шағаланың 13 түрінен 4-і ғана қалған [2].  

Ұя салатындардың теңіз жағасындағы ценозбен байланысты тіршілік ететін 8 түрінен 

бірқазан, құтан (аққұтан, көкқұтан) сияқты бір-екі түр ғана кездеседі. Олар да Сыр өңірінде 

тұрақтамай ұшып өтетіндер қатарында болып тұр. Себебі, ұя салатын қамысы қалың 

шыққан, қопалы сулы мекендер азайып кеткен, жоқ десе болғандай. Соған байланысты 

көптеген аң-құстар өз мекенін басқа өңірлерге ауыстырып отыр. Сырдың төменгі атыраулық 

бөлігінде құстар ұя салатындай қолайлы мекен қазір бір жерде ғана бар. Ол Көкарал 

бөгетінен батысқа қарай 7–8 км жердегі «Құйылыс» деп аталатын батпақты көлшік. Оның 

ауқымы 5–6 км
2
.  

Мұнда суда өсетін өсімдіктердің «қопағы», балдырлар ұя салатын құстарға тәуір 

мекен болып тұр. Көлшікте қайық жүрмейді, грунты ұйық, сондықтан жаяу адам тағы жүре 

алмайды. Мұнда құстың түрлік құрамы көп емес, бірақ саны көп. Көлшікті жергілікті 

тұрғындар «құс базары» деп атайды. Осы көлшікті мекендейтін құстардың басым көпшілігі 

балық жейтін қарабай, онан саны аздау түрлері құтан, үйрек, қасқалдақ, шіл, шағала бар [3].  

Бұл құс мекендейтін көлшік үлкен теңіздің жағасында орналасқан. Ол алдағы уақытта 

құрғап қалуы мүмкін, өйткені, 2005 жылы Көкарал бөгетінің бірінші кезегі біткен соң үлкен 

теңізге түсетін судың мөлшері азайды. Ендігі жерде үлкен теңіз тартыла береді. Сондықтан 

осы өңірді мекендейтін азын-аулақ құс түрлерінің келешегі қандай болатынын болжау қиын. 
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Сыр өңірінің шөлейт қырларына ұя салатындардан 4 түрі бар. Олардың тобын құрайтын дала 

жыртқыштары - жапалақ, бөктергі, қырғи, аққұйрық су бүркіт. Сонымен бірге саздақ шөл 

даланы мекендейтін құстардың тобы сол бұрынғыша сақталған. Осында мекендейтін 

байырғы құстардың көпшілігі торғайлар бір километрге есептегенде олардың саны 7–8 ден 

48–50-ге дейін жетеді. Қазақстанның «қызыл кітабына» тіркелген құстардың түрлерінен Сыр 

өңірінде қалғаны бесеу. Сүт қоректілер. Сыр өңірінің оазистері мен оларға жақын 

аймақтарында сүт қоректілердің елуден артық түрлері тіршілік етеді. Олардың ішінде 

қолқанаттылар 8, насекомқоректілер 4, қоян 1, кеміргіштер 26, жыртқыштар 11 және 

тұяқтылар 3. Ірі сүтқоректілер - құлан, жабайы шошқа, ақбөкен, қарақұйрық; 

жыртқыштардан - қасқыр, шағал, борсық, түлкі, қарсақ т.б [4].  

2009 жылғы далалық экспедиция кезінде Кіші теңіздің Ақбасты елді мекені 

төңірегінде қамыс мысығы кездесті. Бұл жануар соңғы 15–20 жыл кездеспей кеткен болатын. 

Тастүбек елді мекеніннің маңындағы Қыземшек, Наршөккен шоқаттарында қасқырдың 

көбейіп кеткені соншалық, жайылымдық малдарға шабу көп кездесті. Сыр өңірінде суы мол 

мыңдаған көлдерді айнала өсетін қалың қамыс, қопалардың ішінде өткен ғасырдың 30-шы 

жылдарына дейін Сыр Жолбарыс мекендеген еді. Бүгінгі қамыс арасында күні кешеге дейін 

өріп жүрген жабайы шошқалар, даламызда үйір-үйірімен жосылған құландар туралы естіген 

адамға аңыз сияқты. Қазіргі кезде Құлан Арал теңізінің ішіндегі «Барсакелмес» аралында 

(қазір құрлыққа қосылып кетті) 1939 жылы аңшылық шаруашылығы негізінде 

ұйымдастырылған сол арал аттас қорықта бар.  

Құланды Барсакелмеске жерлендіру тек 1953 жылдан басталды. Құлан-19-ғасырда 

қазақ жерінде кең тараған ірі аң. Сырт пішіні жылқыға ұқсас, қимылы өте шапшаң, ал 

басының салмақтылығы, құлағының үлкендігі, кекілсіздігі мен құйрығы есекті елестетеді. 

Екеуінен де өзгешелігі-басын көтеріп жүгіруі мен ұшқырлығы, әрі мықтылығы мен 

төзімділігі. Дәмді еті үшін есепсіз аулаудан сол ғасырдың отызыншы жылдары қазақ 

даласынан құлан жойылып кетті. Тек Түрікменстанның оңтүстігінде «Бадхыз» қорығында 

сақталып қалған еді. Қазақстан жерінде Құланды түр ретінде қайтадан қалпына келтіру 

мақсатында оны «Барсакелмес» аралына жерсіндірілді. Бұрын теңіз толық кезінде 

«Барсакелмес» арал болып тұрғанда ондағы жануарлардың түрлік құрамы Арал теңізін 

айнала қоршаған құрлықтағы хаиуанаттар түрлерінен бір шама жұтаң болды. Ол кезде 

ондағы сүт қоректілердің - 12 (сыртқы құрлықтағыдан үш есе кем), бауырымен 

жорғалаушылар - 8 қосмекенділерден - 1, құстардың - 211 (бұл сыртқы құрлықтағымен 

бірдей) түрлері болған.  

Мұндағы фауна, әсіресе ірі сүт қоректілер тобы адам қызметінің нәтижесінде 

қалыптасты. Мысалы, Барсакелместегі сүт қоректілердің 12 түрінен төртеуін (Құлан, 

Қарақұйрық, құм Саршұнағы, Ақ Қоян) және құстың екі түрі (Қырғауыл, Сұр Куропатка) 

сырттан әкеліп жіберілген. Соңғы жануарлар (Аққоян, Қырғауыл, Сұр Куропатка) жергілікті 

жердің табиғатына тез көндігіп кеткенімен 1948–1949 жылдың қатты қысында қырылып 

қалды. Арал теңізі тартылған соң «Барсакелмес» аралы теңіздің құрғаған орнындағы 

құрлыққа қосылып, оның қиыр батыс шеті болып қалды. Қазір онда ірі сүт қоректілерден 

азын - аулақ Ақбөкен мен Қарақұйрық бар, ал Құландар түгелдей шығып, Жыңғылтүп пен 

Қасқақұланның маңын мекендеп жүр. Себебі, бұл жерде тұщы су көзі (скважина) бар. Қазір 

Барсакелместің қорықтық мәні төмендеді. Оған себеп, Арал теңізінің айдыны тарылып, суы 

ащылануымен бірге құрғаған орны тұзды шаң тарататын шөл далаға айналды [5].  

Сонан аралдың ауа бассейнінде қалқып жүрген тұз массасы көбейді, өсімдіктің 

вегетациясына жағымды микроклиматтың режимі бұзылды. Қорықта мекен деген Құланның, 

Ақбөкеннің, Қарақұйрықтың популяциялары соншалықты ащы суды ішуге үйреніп, түр 

ретінде сақталуы былай тұрсын, ұрпақ санының көбеюі тірі организмнің қоршаған ортаға 

бейімделу қабілеті орасан күшті екенін көрсетеді. Қазір ірі сүтқоректілер Барсакелместен 

шығып кетті де онда тышқандар иелік етіп қалды. Оған хайуанаттардың тығыздығы, шөп 

қорының тапшылығы және кеңістік үшін түраралық күрес себеп болып отыр. Тышқандардың 

популяциясын шектейтін биологиялық (түлкі, күзен, жыртқыш құстар) және антропогендік 
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(тышқан аулау) факторлар болмаған соң олар Барсакелместе тежеусіз көбейіп барады. 

Тышқандардың осы өңірдегі фитомассаны құртып жіберу қаупі жоқ емес. Бұл жағдайда 

онсыз да экологиялық күйі мәз болмай тұрған өлкенің қу далаға айналуы ықтимал.  

Қазіргі кезде Құланның үйірлері Қасқақұлан, Жыңғылтүп, Ақбасты телімдерінің 

арасындағы шөбі қалың, ішетін суы бар (скважина) ауқымды сексеуілді даланы мекендеп 

жүр. Арал теңізінің суы кеткен соң оның жағалауындағы қуаң аймақтарда кеміргіштердің 

саны көбейіп бара жатқаны байқалады. Әсіресе, тіршілігі сумен байланысты аңдардың 

жағдайы өте ауыр. Солардың ішінде ең құндысы ондатр болатын. Елуінші жылдары Арал 

өңірінде жыл сайын 233,6 мың данаға дейін ондатр терісі дайындалып жүрді. Бертін келе 

оның өрісі тарылуына байланысты саны азайды, сөйтіп, 1972 жылы небары 72 дана ондатр 

терісі алынды. Сол сияқты ірі аңдардан борсық, жабайы шошқа, қаракұйрықтың басы тез 

кеміп барады. Олар қазіргі кезде ілуде ғана біреу-жарым болмаса кездеспейді. Бауырымен 

жорғалаушылар. Қазақстанда тіршілік ететін бауырымен жорғалаушылардың 49 түрінен Сыр 

өңірінде 24 түрі кездеседі. Бауырымен жорғалаушылар ортаның ығалдығына онша 

сезімталдық көрсетпейді.  

Сол себепті, экологиялық жағдай қанша қолайсыз болғанымен олардың түрлік құрамы 

онша көп өзгермейді. Мұнда бұрыннан тіршілік ететін кесіртке, тасбақа, қалқан тұмсық, 

құмайдаршасы, оқжылан т.б сияқты түрлер сақталған, олардың сандық және түрлік 

құрамында өзгеріс жоқ. Олар өздерінің байырғы мекендерінде жиі кездеседі. Көптеген 

экожүйелердің маңызды құрамы болып табылатын қосмекенділер мен рептилиялар бұл 

өңірде аз емес. Демек, өңірдің экологиялық жағдайы олар үшін жағымсыз болып тұрған жоқ.  
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жоғарырақ тұрған биологиялық жүйелердің – популяциялардың, организмдер 
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қауымдастықтарының, экожүйелердің, биосфераның ұйымдастырылу және қызмет атқару 

заңдылықтарын зерттейтін ғылым. 

Тарихына үңілсек 20 ғасырда Экология жеке ғылым бағыт ретінде таныла бастады, ал 

«экологияның алтын ғасыры» аталған 20 – 40-жылдары популяциялар мен қа-

уымдастықтарды зерттеудің басты бағыттары айқындалып, Экологияның негізгі ережелері 

мен заңдары тұжырымдалды: Ф.Клементс (1916) биоценоздардың өзгеріп, дамитынын және 

бұл бейімделушілік сипатындағы құбылыс екендігін көрсетті; А.Тинеманн (1925) өнім 

ұғымын енгізді, ал Ч.Элтонның Э. бойынша алғашқы оқулығында (1927) биоценоздарда 

жүріп жатқан процестердің заңдылықтары көрсетіліп, трофикалық қуыс ұғымына анықтама 

берілді, Экологиялық пирамидалар ұғымы тұжырымдалды; 1926 жылы В.И. Вернадскийдің 

«Биосфера» атты кітабы жарыққа шығып, онда алғаш рет Жердегі бүкіл тірі азғалар 

жиынтығының – «жердің тірі затының» ғаламдық рөлі айқын көрініс тапты [1]. 

Жаңа ғылым салалары. Қазіргі кезде экология ғылымы көптеген басқа да 

ғылымдармен тығыз байланыста дамып, жаңа ғылым салалары мен бағыттары пайда болуда. 

Мысалы, әлеуметтік экология, өнеркәсіптік экология, геоэкология, инженерлік экология, 

ауыл шаруашылығы экологиясы, ғаламдық экология және т.б. 

Әлеуметтік экология - табиғат пен қоғам арасындағы өзара карым-қатынас 

заңдылықтарын «табиғат + адам + қоғам» жүйесі негізінде зерттейді. 

Өнеркәсіптік экология - өнеркәсіптік нысандардың тірі ағзаларға және қоршаған орта 

жағдайларына әсерін зерттейді [2]. 

Геоэкология - жер бетіндегі экожүйелердегі және биосфералық деңгейдегі сыртқы 

орта құбылыстарының өзара байланысын және олардың тірі азғалармен қарым-қатынасын 

зерттейді. Ауыл шаруашылығы экологиясы - ауыл шаруашылығы салаларының сыртқы 

ортамен өзара қарым-қатынасын агроценоздардың даму өзгеру заңдылықтарын және ауыл 

шаруашылығы салаларының бір-біріне әсерін зерттейді. 

Ғаламдық экология - биосфера деңгейіндегі, тіпті Күн жүйесіндегі әлемдік 

құбылыстарды, табиғи өзгерістерді зерттейді. Мысалы, эпидемиялық аурулар, климаттың 

жаппай жылынуы, азон қабатының жұқаруы, ядролық қауіп катерлер, шөлейттенудің алдын 

алу, т.б. [3] 

Жүйелік тұрғыдан қарастыру –тірі табиғаттың барлық элементтері өзара байланыста 

болғандықтан, жүйе немесе жүйенің бөлігі болып табылғандықтан көптеген экологиялық 

зерттеулерде қолданылады. Әр түрлі экологиялық әдістерді қолдануды талап етеді. 

Ортаның жағдайын бақылау – бұларға метеорологиялық бақылау, температураны 

өлшеу, судың химиялық құрамын, тұздылығын, мөлдірлігін, топырақ ортасының сипатын 

анықтау, радиациялық фонды өлшеу, ортаның химиялық және бактериалдық ластануын 

анықтау т.б. жатады. Қазіргі кезде осылардың ішінде практикалық маңыздылығы жағынан 

мониторингке ерекше көңіл бөлінуде. Мониторингінің мақсаты –бақылау, баға беру және 

болжам жасау. 

Экология ғылымының казіргі басты стратегиялық міндеті - биосфераның құрамды 

бөлігі ретінде адамзат қоғамының табиғатпен өзара карым-қатынасының үйлесімділігін 

сақтауға негізделген ғылыми теорияларды дамыту.Тіршілік өрісінің маңызды қыры климат 

және топография секілді фақторлармен катар шеқтеулі аумақ немесе басқа ресурстар үшін 

бәсеке күресіне түсе алатын басқа тұрлердің болуы. Сонымен бірге экологияның кезек 

күттірмейтін іргелі міндеттері мыналар: 

a. табиғат байлықтарының қорын азайтпай-ак экологиялық кауіпсіздікті қамтамасыз 

ету; 

b. өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірістерінің экологиялық негіздерін 

жетілдіре түсу [4]; 

c. экологиялық мәселелерді шешуде әлеуметтік және экономикалық механизмдердің 

тиімді жолдарын жасап шығару; 

d. табиғатты пайдалануды басқарудың ұйымдастыру-құкықтық мәселелерін дұрыс 

шешу; 
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e. әлеуметтік-экологиялық болжаулардың әдістерін дамыта түсу. 

Эксперимент және модельдеу –Зерттеулер эксперименттік әдістемелердің көмегімен 

бірлестіктер мен экожүйелерде жүргізіледі. Экологияда статистикалық математика, 

математикалық логика, сандар теориясы, матрицалық алгебрамен байланысты ақпараттар 

мен кибернетика теориясының әдістері қолданылады. Соңғы кезде биологиялық жүйелерді 

модельдеу кеңінен қолдануда. Зерттеулердің міндеттеріне байланысты әр түрлі модельдер 

қолданылады (шынайы нақты модельдер, таңбалы модель, концептуалды және 

математикалық модельдер). 
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Каспий теңізінің су ресурстары қазіргі таңда Каспийдің коммерциялық 

байлықтарының ішіндегі маұнайдан кейінгі екінші орынды алады. Соңғы жылдары теңіз 

ортасына лас ағынды сулардың төгілуіне байланысты, тірі табиғаттың экологиялық тепе-

теңдігінің нашарлауына және биологиялық сан алуандықтың сақтауына қауіп төндіру секілді 

жаңа экологиялық мәселе алып келіп отыр.  

«ҚР 2005-2007 жж. арналған қоршаған ортаны қорғау» бағдарламасының негізінде 

жүргізілген зерттеулер бойынша, соңғы 100 жыл бойы Қазақстанда мұнай-газды игеру 

салдарынан. Каспий аймағында экологиялық ахуалдың нашарлауына алып келгенін көрсетіп 

отыр. Топырақтың ластануы, теңіз жағалауындағы әртүрлі мұнай амбарлары мен кен 

орындары, сондай-ақ танкер флоттары, Каспий теңізіне токсинді заттар арқылы ластаудың 

бірден-бір көзі болып табылады. Мұнай өндіру мекемелерінде ағынды суларды тиімді 

пайдалану (утилизациялау) жүйесінің жоқтығы, аймақта химиялық-токсиндік заттардан 

құралған өлі көлдердің пайда болуына алып келіп отыр [1].  

Сондай көлдердің бірі Ақтау қаласында сегіз шақырым жерде орналасқан - Қошқар 

ата көлі. Бұл уран кенін өңдейтін химия кешені құрамындағы күкірт қышқылы зауыты, 

химия-гидрометаллургия зауыты сияқты алып кәсіпорындардың қалдық сулар мен 

қоқыстарын ешбір залалсыздандырмастан табиғи ойпаңға айдау нәтижесінде пайда болған 

жасанды көл. Тіршілік белгісі жоқ, өлі көл. Бұрын көл айдынының астында қымталып 
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жатқан қатерлі қалдықтар жоғарыда аталған кәсіпорындардың ішінара немесе толықтай 

тоқтап, көлге құйылатын судың кемуі, соның салдарынан жағалауының құрғап, 

жалаңаштануы нәтижесінде өлкедегі ең қауіпті экологиялық ошаққа айналып отыр.  

Сонымен қатар Солтүстік Каспийдің ихтиофаунасының өзеруі салдарынан, аймақтағы 

бекіре аулаудың үш есе кемуіне алып келді [2]. Осы фактілердің барлығы Каспий аймағы 

экологиялық мәселелерді шешуде мемлекеттік органдардың басты назар аударуын талап 

етуде [3].  

Әзірбайжанда балық аулау мен биологиялық сан алуандылықты қорғауды құқықтық 

реттеу, «Жануарлар әлемі туралы» (1999 ж. ), «Қоршаған ортаны қорғау туралы» (1999 ж. ), 

«Балық шаруашылығы туралы» (1998 ж. ) заңдарымен, 1998 ж. 22 қаңтарында қабылданған 

«Су жануарлары мен балық аулауға және оны молайтуға арнайы рұқсат (лицензия) беру 

ережесін бекіту туралы» Министрлер Кабинетінің қаулысымен жүзеге асырылады. 

Пайдаланушылар болып кез келген азаматтар мен ұйымдар табылады. Әрбір 

пайдаланушыларға лицензия, жыл сайын белгіленетін квота негізінде балық аулаудың шекті 

мөлшері белгіленеді. Сонымен қатар жоғарыдағы ережеде балық қорын, қызыл кітапқа 

енгізілген су жануарлары мен өсімдіктерін қорғау мақсатында, қорықтар мен басқада қорғау 

су объектілерін құру көздеген. Кез келген химиялық, улау және жарылғыш заттарды 

пайдалануға тыйым салынған. Жануарлар әлемін пайдалану ақылы болып табылады. «Балық 

шаруашылығы» туралы заңы, балықтарды молайту мен қайта қалпына келтіру, әсіресе бекіре 

тұқымдас балықтарға қатысты мәселелерді шешеді. Жалпы балық қорын молайту 

мемлекеттің мақсатты бағдарламаларының негізінде, ғалымдардың қатысуымен жүзеге 

асырылады. Иранда балық және жануарлар әлемін қорғау, «Балық қоры мен аң ауланатын 

жануарлар туралы» (1967 ж. ), «Каспий теңізінде және Парсы шығанағында заңсыз балық 

аулауға жауапкершілік туралы», «Су биоресурстарын пайдалану және қорғау туралы» 

заңдарымен жүзеге асырылады.  

Ресейда биологиялық сан алуандылықты қорғау және балық шаруашылығының 

тәртібі, «Жануарлар әлемі туралы» федералды заңымен белгіленеді. Балық аулауды жүзеге 

асыруға рұқсат, ұзақ мерзімді мемлекеттік лицензия нысанында беріледі. Аулау жағдайы, 

маусымдық шектеулер, сондай-ақ аулау құралы мен орны арнайы берілген рұқсатта нақты 

көрсетіледі. Каспийде және т. б. су қоймаларында балық аулау, жыл сайын белгіленетін 

квота негізінде жүзеге асырылады. Каспийге қатысты, 1974 ж. бекітілген «Каспий теңізінде 

балық аулау ережесімен» арнайы балық аулаудың талаптары белгіленген. Атап айтқанда, 

аулаудың техникалық құралдарының талаптары, аулау орны мен уақытының арнайы 

талаптары. Бұл ереже 1996 ж. мемлекеттік балық аулау комитетінің бұйрығымен жалғасын 

тапты. Бұйрық бойынша 2000 ж. дейін балық аулаудың уақытша режимі белгіленген 

болатын. Каспий аймағындағы Ресей Федерациясы субъектілерінің балық аулауды қорғау 

мен реттеу саласында басты орынды алады. Мысалы: Астрахан облыс әкімшілігінің шешімі 

бойынша, Жайық өзенінің қайраңында балық аулау квотасы беріледі. Квота беру туралы 

шешімдерде бекірі тұқымдас балықтарды аулауға қатысатын ұйымдардың тізімі көрсетіледі. 

Ресей Федерациясы мен федерация субъектілерінің арасындағы су ресурстарын пайдалану 

және басқару саласындағы өкілеттіліктері арнайы келісімшарттар негізінде жүзеге 

асырылады [4]. Түрікменстанда балық шаруашылығы «Түрікменстан ішкі су қоймаларында 

және аймақтық суларды балық шаруашылығын реттеу мен балық қорын қорғау туралы 

ереже» (1998 ж. ) негізінде жүзеге асыралады. Ереже негізінде мемлекеттік балық 

шаруашылық комитеті, бір жылдан аспайтын мерзімге аймақтық сулар мен ішкі су 

қоймаларында балық аулауға рұқсат беретін орган болып табылады. Қызыл кітапқа 

енгізілген жануарлардың кез келген түрін, өнеркәсіптік, әуесқойлық және спорттық 

аулауларға тыйым салынған.  

1994 жылдан бастап Қазақстан Республикасы «Биологиялық сан алуандылық туралы» 

Конвенцияның қатысушысы болып келеді. Бұл халықаралық келісім, биологиялық ластану 

мәселелерін шешу саласындағы мемлекеттік органдардың тиісті өкілеттілігін белгілейтін 

бірден-бір құқықтық құжат болып табылады. Каспий аймағы мемлекеттерінің ұлттық 
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заңнамаларында биологиялық ластанудан қорғану саласындағы арнайы заңдар жоқ 

болғанымен, келісімге қатысушы тараптар үшін міндетті. 1999 жылы Қоршаған ортаны 

қорғау және табиғи ресурстар Министрлігі (қазіргі Қоршаған ортаны қорғау Министрлігі) 

биологиялық сан алуандылықты пайдалануды теңеру және қорғау қызметінің Ұлттық 

стратегия мен жоспары жасалған болатын. Бірақ ресми құжат ретінде бекітілген жоқ. 

Сондықтан Ұлттық стратегия мен жоспарда көрсетілген барлық талаптар іске асырылмады.  

Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамаларында «биологиялық ресурстар» 

терминінің орнына «табиғи ресурстар» термині жиі қолданылып жүр. «Табиғи ресурстар» - 

тұтынушының құндылығы бар табиғи объектілер [5]. Табиғи ресурстар термині ауқымырақ, 

себебі оның құрамына барлық тірі табиғаттың объектілері кіреді. Қоршаған орта бұл - табиғи 

объектiлердiң, өзара қарым- қатынастағы атмосфералық ауаны, Жердің озон қабатын, жер 

бетіндегі және жер асты суларды, жерді, жер қойнауын, жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiн, 

сондай-ақ климатты қоса алғанда жиынтығы. Биологиялық сан алуандылық туралы 

Конвенцияның (КБР) 8-бабы бойынша, «қатысушы мемлекеттер, табиғи жануарлар дүниесi 

мен өсiмдiктер әлемiне тән емес, әрi жат, араласуы мен бейiмделуi су және жер бетiндегi 

экожүйелерге белгiлi бiр дәрежеде зиян келтiруi мүмкiн түрлердiң жерсiнуiн болдырмау 

жөнiнде тиiстi шаралар қолдануға міндетті». Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына 

енгізілген, жойылып кету қаупі бар тірі организмдерді қоспағанда, Республикада 

ресурстарды басқарудың өзіндік аймақтық ерекшеліктері бар. Қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасында жануарлар әлемін пайдалану Конституциямен және 2004 ж. 9 шілдесінде 

қабылданған «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» заңымен 

негізделеді. Заң бойынша жануарлар дүниесі мемлекеттің меншігінде.  

Жануарлар дүниесiн пайдалану жалпы және арнайы пайдалану тәртiбiмен жүзеге 

асырылады. Жануарлар дүниесiнiң объектiлерi Қазақстан Республикасы заңдарының 

талаптарына сәйкес пайдалануға берiледi. Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалануға 

жануарлар дүниесi объектiлерiн және олардың тiршiлiк ету өнiмдерiн мекендейтiн ортасынан 

алу арқылы пайдалану жатады. Жануарлар дүниесiн жалпы пайдалануға жануарлар дүниесi 

объектiлерiн, сондай-ақ олардың пайдалы қасиеттерiн мекендейтiн ортасынан алмай 

пайдалану жатады. Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк орман қорының аумағында және 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда пайдалану Қазақстан Республикасының орман 

заңдары мен Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы 

заңдарының талаптары ескерiле отырып жүзеге асырылады. Жануарлар дүниесiн жалпы 

пайдалану үшiн пайдалану мерзiмдерi белгiленбейдiКаспий теңізінің теңіз ортасын қорғау 

жөніндегі негіздемелік Конвенцияға қосылып және оны 2005 ж. 13 желтоқсанында 

ратификациялап, 2006 ж. 12 тамызында заңды күшіне енгізген сәттен бастап, Қазақстанның 

Каспий теңізінің қоршаған ортасының жағдайын мейлінше жақсартудағы жауапкершілігі 

өсті.  

Биологиялық сан алуандылықтарды сақтау, құқықтық дамуда нақты қиындықтарды 

туындатады. Заңды тұрғыда биологиялық сан алуандылықтың нақты анықтамасы жоқ 

болғанымен, оның құрамына жануарлар мен өсімдіктер әлемін жатқызамыз. Бұл саладағы 

заңнамалар дәстүрлі құқықтық механизмдерді пайдалану арқылы жүзеге асыралады. Ал 

Каспий аймағы мемлекеттерінің бірде-біреуінде биологияық сан алуандылық туралы арнайы 

заң актісі жоқ.  
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Табиғи вентиляция, ерте кезден бері барлық әлемде алдынғы орындардың бірін 

алатын. Қазірдің өзінде, аз ғана уақыт ішінде табиғи вентиляциясына деген барлық елдерде 

қызығушылық артуда, соған байланысты мәселелер туады: қалалардың энергия көзінің қоры, 

электр энергиясының тапшылығына әкеліп соғады. Біздің еліміздің көп жерлеріндегі климат 

табиғи вентиляцияға өте қолайлы болып келеді және бұл вентиляция әрқашан тұрғын 

үйлердің шоғырланған жерлерінде өз пайдасын тигізеді [1].  

Біздің елімізде адамның тұрмыс салтына және өмір сүруіне барлық қолайлы 

жағдайлар жасалған, бұл кезде вентиляциялар туралы сұрақтар қарастырылып, тұрмыс 

салтымызға қажетті жағдайларды жасап, өзімізге деген қалыпты өмір ортасын, тұрғын 

үйлерімізді қалыпқа келтіреміз. Ол біздің денсаулығымызға әсерін тигізетіндіктен, аса 

сапалы жұмыстар атқарылуы керек.  

Назар аударып қарастырылатын мәселелердің ішіндегі ең маңыздысы - ғимарат және 

бөлме ішіндегі ауаның шығарылып, кіруі кезіңдегі вентиляция жүйесінің жұмыс атқаруы.  

Жұмыстың өзектілігі: өндірістегі лас ауаны жою және өндіріске таза ауаның келуін 

қамтамасыз ету, сонымен қатар ағынды ауаны жылыту, тазарту, ылғалдандыру және құрғату. 

Бұл жерде вентиляция жүйесі ауаны қоршаған ортаның ластанған факторларынан қорғауда 

үлкен рөл атқарады. Шығарындыларды тазарту бойынша тапсырмалардың ең дұрыс шешімі 

жылыту – вентиляциялық жүйесін қолдану.  

Бұл саланың мамандары вентиляция жұмысының дұрыс еместігін екі жағдайда 

көрсетеді. Біріншіден, вентиляция әр бөлменің қалыпты ауа алмасуын қамтамасыз етпесе. 

Екіншіден, вентиляция шектен тыс мөлшерде болса. Мысалы, қысқы уақытта ауаның 

алмасуы өзінің қалыпты мәнінен бірнеше есе ауытқуы мүмкін. Бұл екі жағдай да қауіпті. 

Жеткіліксіз ауа алмасу денсаулығымызға , әсіресе балалардың денсаулығына аса қауіпті. 

Таза ауаның жетіспеушілігі ылғалдың шектен тыс мөлшеріне әкеп соғады, бұл жағдай 

бөлмеде зиянды факторларды туғызады. Біздің арамызда көбіміз, балаларды есептемегенде 

үйлерінде көп уақыт өткізеді, сондықтан пәтердің ауасы таза болғаны өте маңызды [2]. 

Нашар вентиляцияның ең басты себебі: ағынсыз тартпаның болмауы. Ескі үйлерде 

инфильтрация жеткілікті, тіпті шамадан тыс болған, күз айлары келгенде терезелердің ашық 

жерлерін мақтамен жауып, оларды қағазбен желімдегенін, ал көктемде тазартып отырғанын 

қарт адамдар еске алады. Әр терезенің маңызды бөлігі – форточкалар, олар бос қалпында 

болып қалатын, ал қазіргі уақытта жағдай өзгерді. Стеклопакеттті терезелер мен герметивті 

есіктер бар монолитті темір бетонды ғимараттардың заманауи конструкциялары өте төмен 

ауа өткізгіштікке ие, ал инфильтрация қалыпты ағын үшін өте шағым, ал ағынсыз тартпа 

болмайды. Жеткіліксіз табиғи вентиляцияның екінші себебі: бөлмелердің желдеткіштенуі, 
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егер бөлме ішінде ауа температурасы сыртқы ауа температурасынан төмен болса, онда 

табиғи тартпа болуы мүмкін емес, бұндай жағдайда кері ағынды жиі байқаймыз. 

Жалпылай алмастыра желдету бөлмеде бөлінетін шектен тыс зиянды заттардың, жылу 

мен будың таза ауамен залалсыз шекке дейін араласуына негізделген. Ал жергілікті 

желдетуде зиянды заттар (газ, бу, т.б.) олардың пайда болатын жерлерінен сору құралдары 

арқылы тысқа шығарылады. Бұл әдіс шектеулі кеңістікте ғана қолайлы ауа ортасын тудыра 

алады. Желдету үйдің және сыртқы температураларының айырмашылығы мен желдің 

әсерінен (мысалы, үймерет аэрациясы) болатын табиғи желдету және механикалық әсер ету 

арқылы (ауа желдеткіштер арқылы қозғалысқа түсіріледі) атқарылатын механикалық 

желдету болып ажыратылады. 

Ауа алмастыруды қамтамасыз ететін техникалық құрал-жабдықтар жиынтығы да 

желдету деп аталады. Сырттан сорылып алынатын ауаны шаң-тозаңнан тазарту үшін 

желдету жүйелеріне ауа сүзгілер орнатылады, ал тысқа шығарылатын ауа шаң тұтқыштар - 

абсорбер және адсорберлер арқылы тазартылады. Желдету жүйесі көрсетілген (сурет 9) [3]. 

 

 
 

Сурет 9. – Желдету жүйесі 

Ескерту - [3] 

 

Қоршаған ауаның ластануы жалпы жылудың бөлінуі, ылғалдылық пен көмірқышқыл 

газы, жылу мен ылғалдың бөліну мөлшеріне байланысты физикалық дәрежесі адамға артық 

жүктеме және қоршаған ортаның температурасына қатысты болады. 

Қазіргі заман талабына сай адам өміріне жасанды құрал тиімділігі ауа ортасына қажет. 

Техникалық желдету ауадан зиянды заттарды жою жолымен күресу және соңғы таза 

өтемақы жүйесін пайдаға асыру мақсатымен қызмет етеді. 

Желдету жүйесі ұстаным әсеріне қарай: табиғи және механикалық болып бөлінеді. 

Табиғи желдету жүйесі сирек кездеседі, оның ерекшелігі жалпы ауа алмасу, яғни бөлмені 

барлық ауамен алмасуды қамсыздандыру. 

Механикалық желдету жүйесі жалпы ауа алмасуда, жергілікті де бола алады. 

Жергілікті жүйеде құрылғы арқылы зиянның бөлінуіне қарсы әртүрлі қорғаныс түрін 

жасайды, ауа жергілікті ауа шығару нұсқауымен, яғни ауа өтемақысы, жергілікті ауа 

шығаруды жою, бөлме ішіне жаңа таза ауаның берілуімен жойылады. 

Бидай өңдеу зауыттары мен нан шығару кәсіпорындарында негізінен сорғыш 

желдеткіш қондырғылары қолданылады. Ауаны сору кезінде машинаның қаптамасында 

вакуум пайда болады, ол шаңның бөлмеге таралмауын қамтамасыз етеді. Сору 

қондырғыларын көбіне аспирациялық деп атайды [4]. 

Ауа кондициялау - ауаның температурасын, ылғалдығын және тазалығын қажетті 

мөлшерде ұстау. 



51 

 

Ғимараттың вентиляция жүйесін стандарт бoйынша жасасақ, жұмыскер үшін қoлайлы 

әрі ауруға ұшырау мумкіндігі төмендей түседі. 

Ауаны жаңарту жүйесінің жұмысың автoматтандыру үшін келесі атқарылатын 

қызметтерді oрындау керек: 

- параметрді автoматтандырып реттеу, жеке ғимараттар технoлoгиялық жұмыс 

режiмдерiң және oлардыңның үнемдiлiгiң анықтау.  

- негiзгi технoлoгиялық прoцессті берiлген режіммен автoматты басқару, немесе 

берілген прoграммамен басқару.  

- негізгі параметрлергі автoматты кoнтрoль жасау, технoлoгиялық жабдықтың 

жұмысын сипаттаушы режимін және oның күйін қадағалау.  

Ғимараттардағы көп мөлшерді автoматты басқару үшін релелік-кoнтактoрдың oрнына 

микрoпрoцессoрлық кoнтрoллер кoлданамыз. 

Микрoпрoцессoрлы кoнтрoллер автoматиканын oзық бағытпен қoлданылуына тиімді. 

Бағдарламалық бұйым өзімен айрықша тауарды ұсынады, мінездің сипатының және 

өзгешеліктің бар қатар, бағдарламаның құруы жөнiндегi еңбектiң ерекшелiктерi санында 

және бағаның ұйғарымы. 

Иемнің мoнтажды қаржыландыру және жүйенiң бағдарламалауы тапсырыс берушiнiң 

құралдарынан жүзеге асады 
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Ауыл шаруашылық экологиялық жағдайға әсер етеді. Экология - жаңа, жас ғылым 

саласы. Бұрын соңғы он – жиырма жылға дейін тіптен көңіл бөлінбей келген. Әбден 

табиғатымыз азып – тозғанда, бұл ғылым саласына бет бұрдық. Енді болашақта, экология 

саласында білім берудің аясын кеңейте түсу қажет. Ең негізгісі, «экология» пәнін бала 

бақшаларынан бастап барлық мектептерде, орта және жоғарғы оқу орындарында оқытылуын 

қамтамасыз ету қажет. Сонда ғана ертеңгі күннің белсенді табиғат қорғаушыларын 

дайындауға мүмкіндік аламыз [1]. 

Тірі организмдердің таралуы бірінші кезекте өздері мекендейтін ортаның жағдайымен 

анықталады. Барлық тірі және өлі объектілер, жануарлар мен қоршаған өсімдіктер, олармен 

өзара тікелей байланыста болатын мекен ортасы деп аталады. 

Ақмола облысы экологиялық жағдайына ауыл шаруашылықтың әсері көбінесе 

топыраққа келеді. Топырағының европалық үйлестіктен айыратын негізгі ерекшеліктері 
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сортаңдығының көптігі болып табылады. Мұны жыртынды алқаптың жетімсіздеу тығыз 

қатпарынан, суға еритін тұздардың аса жоғары жатқан пішінінен аңғаруға болады. 

Егін шаруашылығының қазіргі жағдайы өте төмен. Сондықтан Сапропельдерді 

пайдалану маңызды болып отыр. 

Басты түрлері: сазды, әкті, диатомды, ірі детритті және ұсақ детритті сапропельдер. 

Сапропелиттер құрамы, органикалық материалдың ыдырауы мен өзгеруіне қарай нағыз 

сапропелиттер, сапропелит-гумит, және гумит-сапропелит (касьянит-богхед, кеннель-богхед, 

черемхит) болып бөлінеді. Нағыз cапропелиттер альгинит тобынан, кейде богхед, 

сапроколлит түрлерінен тұрады. Сырт бейнесі күңгірт, шала күңгірт; көмірленуі қоңыр, 

сұрғылт қара болады. 

Сапропель – табиғаттың белгілі өнімі. Бұл су қоймаларындағы су түбіндегі жиналған 

байлық болып есептеледі. Бұл балшық жануарлардың және өсімдіктердің қалдықтарынан 

жиналады. Сапропельдердің қасиеттері өте зор бір неше өндірістерде қолдануға болады. 

Соның ішінде емдік қасиеттері өте жоғары. Себебі барлық органикалық және мениралды 

заттар осы балшықтың арасында десек қателеспейміз.  

Сапропельдерді өндіру және пайдалану мәселесіне келетін болсақ қазақстан жерінде 

дұрыс дамымаған. Қазақстан жері осы сапропельдердің өнімі өте көп кездеседі бірақ 

өңдейтін өндіріс жоқтың қасы.  

Сапропельдердің құрамындағы макроэлементтер – азот, фосфор, калий, кальций, 

күкірт, магни сияқты көптеген элементтерден құралған. Сонымен қатар микроэлементер – 

кремний, бор, марганец, мыс, цинк, йод, селен, хром, кобальт, молибден, бериллий және тағы 

басқа (31 элементке жақын) кездеседі. Табиғи түрде кездесу түрі төменде көрсетілген (сурет 

2) [2]. 

 

 
 

Сурет 2. – Сапропельдердің табиғи түрі 

Ескерту [2] 

 

Суретте көріп тұрғаныңыздай сапропельдер табиғи күйде қоймалжың болып келеді. 

Әр түрлін минизаводтарды қолдану арқылы құрғақ өндіріп көптеген өндірістерде 

қолданылады.  

Сапропельдерді емдік ретінде қолдануға болады сонымен қатар өсімдіктерге 

тыңайытқыш ретінде де өте керемет дүние болып келеді. Техникаларды қолданып керекті 

дәрі немесе косметикалық заттарды алуға болды. Техникаларды қолданбай табиғи түрде де 

қолданатын болсақ та өзінің эфективтілігін жоғалтпайды. Сапропельдердің өнімдері 

көрсетілген (сурет 3) [2]. 
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Сурет 3. – Сапропельдердің өнімдері 

Ескерту [2] 

Сапропель шикізаты - жоғары эффектілі экологиялық таза органикалық –мениралдық 

тыңайытқыш, әр түрлі физиологиялық топтары микроэлемнттері және микроорганизмдердің 

биохимиялық бағасынан құралған. Сапропельдердің құрамында өсімдіктердің өсуне және 

дамуына керекті қоректі заттардан тұрады.  

Су қоймаларында және көлдерде бірнеше жылдар бойы табиғи физико –химиялық 

процестерден жиналған, сапропельдердің құрамының сапасы және агрономикалық бағасы 

анықталады, шикізат ретінде, адамдар тыңайтқыш ретінде қолданады, рекультивті 

топырақтану. 

Сапропельдер көбіне анаэробты жағдайларда ағынсыз су алқаптарының түбінде 

жиналып тығыздалған тұнба. Сапропель планктондық организмдердің - өсімдіктер мен 

жануарлар қалдықтарының шіруінен пайда болады. Одан әрі қарайғы биожәне геохимиялық 

процестердің әсерінен ол сапропельді көмірге айналады. Химиялық жолмен айдағанда, одан 

сұйық отын алынады. Сапропельді ауыл шаруашылық малдарына үстемелі минеральды 

қорек есебінде пайдалануға да болады. 

Ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алу үшін топырақ құрамында азот, 

фосфор, калий және басқа қоректік элементтерінін мөлшері тапшы болу мүмкін. Бұл 

жағдайда өсімдіктін қоректену режимін жақсарту үшін топыраққа тыңайтқыш еңгізу қажет. 

Тыңайтқыш ретінде агрономиялық кендерін де қолдануға болады.  

Сапропельдердің қасиеттері өте зор бір неше өндірістерде қолдануға болады. Соның 

ішінде тыңайытқыш қасиеттері өте жоғары. Себебі барлық органикалық және мениралды 

заттар осы балшықтың арасында десек қателеспейміз.  

Сапропельдерді барлық өсімдіктер түріне қолдануға болады. Топырақтық құрамын 

жақсарту үшін тыңайытқыш салынады, гумустың тұрақтылығы жоғарылайды, өсімдіктің 

қоректену негізіндегі элементтер жестілігі жоғрылау және бау – бақша мәдениеттерінің 

жоғарылау мақсатында 5 жылға дейін тұрақты әсер. Сапропельдің тыңайтқыштық әсері 

көрсетілген (сурет 4) [3]. 

 

 
 

Сурет 4. - Сапропельдің тыңайтқыштық қасиеті 

Ескерту - [3] 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
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Сапропельді тыңайытқышы топырақтың құрамын мобилизациялайды, 

микроорганизмдерден және ауру саңырау құлақтардан тазалануын қамтамасыз етеді.  

Қазіргі кезде затгарды үш негізгі тобы белгілі: 1) гумин мен ульмин; 2) гуминді 

қышқылдар; 3) фульвоқышқылдар. Гумин мен ульмин сілті әсерінен ерімейтін инертті 

органикалық болып табылады. Олар қара гуминді және бурыл ульминді болып екіге 

бөлінеді. Бурыл ульминді қышқылдар, әдетге, бос қышқыл, ал кара гуминділер кальций және 

магний тұздары күйінде кездеседі. 

Гуминді қышкылдар мен олардыц сілтілі туздары (кальций, магний, аммияк) жеңіл 

ериді. Фульвокышкылдар И.В. Трюниннің көзкарасы бойынша, органикалық оксикарбоңды 

кышқылдар болып табылады. Фульвокышқылдар кренді және апокренді болып бөлінеді.  

Кренді кышкылдардың барий тұздары ерігіш, ал апокренді кышқыл тұздары ерімейді. 

Фульвокышқылдардың кальций, магний тұздары ерігіш болып келеді. Алюминий мен темір 

тұздары нейтрал реакцияларда ерімейді, ал сілтілі және қышқылды реакцияларда ериді. 

Үгілу кыртысында екінші ерімейтін немесе қиын еритін минералдар: екінші 

алюмосиликаттар, аморфты кремний қышқылдар, темір оксидтер мен темір оксидінің 

гидраты, фосфаттардың жиналуларын бақылауга болады. Жер қыртысының жоғаргы 

горизонттардағы осы заттардың жиналуларының салыстырмалы мөлшерлері әртүрлі бола 

береді. Бұл жерде үгілудің шөгінділері екі түрі - сиалитгі және алеитті бакыланады. Жауын-

шашынның мөлшері үгілудің орташа болатын қалыпты климатқа тэн сиалитті түрі кезінде 

құрамында оксидтер мен гидротраттары да бар. алюмосиликаттар (сазды минералдардың) 

түзіледі [3].  

Құрғақ климатты көмірқышкылды кальцидтің жиналуыда мүмкін. Үгілу алитті түрі 

ылгалды тропиктік климатқа тән. Бұл жерде кремнозем алюминий жэне темірдің еркін 

тотықтары түзіледі. Үгілу сиалитгі түрі кезінде бастапқы минералдар сакталады. Үгілу 

процестерінің нәтижесінде ерігіш тұздар түзіледі - Ca(HCO3), Mg(HCO3), Na2HCO3, KHCO3, 

K2SO4, MgSO4, CaSO4. Бұл қосылыстар үгілу қабатынын жоғаргы горизонттарынан сүзілетін 

сулармен шыгады. Бірақ кальций мен магний туддары кейбір тереңдікте жиналуы мұмкін.  

Құрғақ климат жагдайларда аз тереңдікте немесе жер бетінде де сілтілі 

минералдардын тезерігіші тұздары жиналады. Геологиялық сор шөгінділері бар жерлерде тұз 

жиналуы ерекше қарқынмен жүреді. Кварцтан басқа барлық қосылыстар қозғалғыштықка ие 

болады. Б. Б. Полынов үгілідін өнімдерініц қозгалгыштықғарынын мынадай шкаласын 

ұсынды: 1) қарқынды шыгарылатын - Сl. Вг, J,S. 2) жеңіл шығарылатын - Са, Ка. Мg, К. 3) 

қозғалғыштар- SіO2, Р, Мn. 4) алсіз қозгалатындар;- Fе,Аl. Ті. 5) тіпті қозғалмайтындар - 

SіO2, 

Жер бетіндегі геологиялық происстердің нәтижесінде тарихи түзілу жэне минералдық 

қү.рамы әр түрлі шөгінділер түзіпетіні байқалады. Бұл беттік шөгінді.Іер тау жыныстары мен 

минералдардың бүлінуіне жэне бүліну элементгерінің жасандылары мрн жиналуына 

байланысты күрделі озгерістерге ұшырайды. Бұл құбылыстар кезінде климаттық 

жағдайлардың маңызы зор. 

Топырақ жолдарының негізі рстінде пайдалану үшін күлді горизонттарды,шанды, 

кара және сұр топырактарды шынжыр табаңды дөңгелектермен ұсакгап калындығы 20 - 30 

см және одан да калың шаң қабатын түзеді. Қара жэне сұр топырактың ылғал саздары мен 

саздақгары жер казатын және тығыздайтын машиналардың жұмысшы бөліктеріне жабысып, 

топырак жолдарына шұңқырлар пайда бопады [4]. 

 Сор топырақ элсіз негіз болып табылады. сондығтан оны сорғыту керек немесе 

белгілі бір қабатын сорғыған топырақпен ауыстырады. Төгетін топырақ алатын карьерлер 

мен шұнкырлар жоқ болса, топырақты резервтерден немесе топырак горизонттарынан алады. 

Топырактың тұздану ы оның құрамындагы хлор-ионынның сульфат ионы мелшеріне 

катынасына байланысты жікгеледі және сәйкесінше аталады; 2,5-тен көп болса, хлорлы, 2,5 + 

1,5-сульфатты-хлорлы, 1,5+1,0-хлорлы сульфатты, 1-ден аз болса сульфатты. 
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Қазақстан Республикасы өзен су ресурстарын басқару дағдарысы су ресурстарын 

қолдану шегінің табиғи мөлшерінің азаюы кезеңінде анық байқалады. Оның себебі табиғи-

ресурстық потенциалдың азаюында емес, оны тиімсіз басқару және пайдалануда болып 

отыр. Су ресурстарының тапшылығынан елдегі бар ауыл шаруашылығы өндірісінің 

потенциалын жүзеге асыруға, өнеркәсіп салаларының даму мүмкіндіктерін арттыруға, 

коммуналды-тұрмыстық секторды қажетті мөлшерде сумен қамсыздандыруға мүмкіндік 

болмай, халық шаруашылығын басқарудың қалыптасқан жүйесінің кемшіліктерін 

көрсетеді. Бұл кемшілік, әсіресе Қазақстандағы вегетациялық кезеңде қатты байқалады. 

Қазақстан Республикасының ішкі су айдынында және теңізде немесе қандай да бір 

операцияны, сондай-ақ мұнайды уақытша сақтау мен тасымалдауды жүзеге асыратын жеке 

және заңды тұлғалар мұнайдың төгілуін және жағалау аймағын ластануын болдырмау 

бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген барлық қажетті 

шараларды қабылдайды [1]. 

Төтенше жағдайлар және жер қойнауын пайдалану саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес аумақтық органдармен бірлесіп, табиғи және 

техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы тұлғалар жеке өндірістік құраммен 

және жағалау қызметі құрамымен жыл сайынғы өндірістік оқуды жүргізеді, сондай-ақ 

нақты жағдайларға барынша жақындатылған оқу-жаттығу мен дабылдар өткізеді. 

Кемелер үшін қолжетімді, бұрғылау баржасынан немесе акваторийлерде мұз 

жамылғысының болуы жағдайында платформаларда бұрғылау жұмыстарын жүргізу, 

мұнайдың төгілуін жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін жеткілікті көлемде 

бұрғылаудан ашық су кеңістігіне дейінгі мұнайдың ықтимал төгілуін жоюға қажетті 

жабдығы бар мұзжарғыш үлгісіндегі кеменің тұрақты қатысуы қамтамасыз етіледі. 

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды жоспарлау. 

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды жоспарлау теңізде 

немесе Қазақстан Республикасының ішкі су айдындарында операцияларды жүргізу, сондай-

ақ мұнайды уақытша сақтау мен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде апаттық жағдайларды 

болдырмау жұмыстарының тиімділігін арттыру аса маңызды фактор болып табылады. 

Мұнайдың төгілуінің алдын алу және жою жөніндегі ұйымның жоспары, оның 

мазмұнына мыналарды енгізу бөлігін заңңамалық регламенттеуді талап етеді: 
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- жауапты тұлғаларды бекіте отырып, хабарландыру және ақпараттандыру 

нұсқаулықтары; 

- мұнай төгілуі мүмкін объектілердің орналасқан орындары; 

- мұнайдың төгілуін жоюды жүзеге асыратын органға байланыс арналары мен 

желілерін беру басымдығы жөніндегі нұсқаулық; 

- компьютерлік модельдеу негізінде төгілудің ықтимал таралуы жағдайын, төгілу 

ауданын және таралу ықтималдығын көрсете отырып талдау; 

- өндірілген мұнай және мұнай қалдықтарын сақтау мен жою орындарын, 

жағалаудағы елді мекендерді, сезімтал табиғи объектілерді, құю доктары мен станцияларын 

орналастыру карталары; 

- мұнайдың төгілуінің барлық орын алатын қауіптерін анықтау; 

- мұнайдың төгілуін жою үшін теңіз тасымалы құралдары жабдықтарының тізімі 

және фонтандау кезінде және төгілу жағдайында оқыған құрамның болуы. 

«ҚАЗГЕОКОСМОС» АҚ-да теңіздің мұнаймен ластануын үлгілеудің технологиясы 

жасалған, ол қашықтан белсенді алдын ала тексерудің әдістерімен Каспий теңізінің 

қазақстандық бөлігінде мұнайдың төгілуін анықтаған жағдайда оның бұдан ары қарай су 

айдынындағы жылжуы туралы болжам жасауға мүмкіндік береді. Мұнайдың ластануының 

таралуын болжау Spill Analysis (SA) модулінде MIKE21 бағдарламалық өнімінің көмегімен 

жүргізіледі (сурет 4) [2]. 

 

 
 

Сурет 4. - MIKE21 SA Каспий теңізінде төгілген мұнай мөлшерін көрсететін бағдарлама 

Ескерту – [2] негізінде автормен құрастырылған 

 

Жетілдірілген технологияның көмегімен: 

- мұнайдың табиғи ағуының таралуын үлгілеуді; 

- мұнайдың апатты шығарылуының Каспий теңізінің су айдыны бойынша 

жылжуын үлгілеуді; 

- жағалаудағы сақтауда тұрған ұңғымалардан мұнайдың ағуының таралуы туралы 

болжам жасауды; 

- жемелерден төгілген мұнай өнімдерінің жылжуы туралы болжам жасауды; 

Көзін сәйкестендіру мүмкін болмайтын мұнайдың төгіндісінің жылжуын үлгілеуді 

жүзеге асыруға болады. Бұл жағдайда анықталған төгіндінің өзі ластанудың көзі болып 

табылады және MIKE21 SA үлгісі бойынша ластану жөніндегі кіріспе деректер ретінде 

пайдаланылады. 

MIKE21 SA үлгісінің кіріспе деректері болып табылады: 

- Мұнай үлдірінің қалыңдығы (мм) 

- Эмульсификация мұнай-су (%) 
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- Мұнайдың тік дисперсиясы (мм) 

- Мұнайдың булануы (мм) 

- Мұнайдың сұйылуы (мм) 

Алынған нәтижелерді талдау және ғарыштық мониторингтің деректерімен 

салыстыру көрсетілген (сурет 5) [3]. 

 

 
 

Сурет 5. - MIKE21 SA бағдарламасынан алынған нәтижелерді талдау және ғарыштық 

мониторингтің деректерімен салыстыру 

Ескерту – [3] негізінде автормен құрастырылған 

 

Технологияның сипаттамасы. 

Мұнайдың ластануының Каспий теңізінің су айдыны бойынша таралуын үлгілеу 

келесі кезеңдерге сай жүргізіледі: 

- Судың температурасы, оның тұздылығы, ауаның температурасы; бұлттылық 

туралы метеорологиялық деректерді; жел жөніндегі деректерді; атмосфералық қысым 

жөніндегі деректерді дайындау. 

- Каспий теңізінің гидродинамика алаңдарының МIКE 21 есебі 120 сағат бұрын 

алдын ала 1км-ге 1 км торкөзбен. 

- Мүдделер аумағы - мұнайдың ластануы анықталған аудан үшін Каспий теңізінің 

гидродинамикасын қалыптастыру; 

- Мұнайдың химиялық және физикалық қасиеттері, оның температурасы және 

тұтқырлығы туралы бастапқы айрықшаламаны дайындау. 

- Мұнайдың ластануының таралуының есебін SA МIКE 21 модулінде жүргізу 

(есептік торкөздің көлемі 1км-ге 1 км). 

- Алынған нәтижелерді МIКE 21-де көзбен шолу. 

Төгілген мұнайды жағу. Мұнайдың төгілуінің алдын алу және жою жөніндегі 

ұйымдастыру жоспары мұнай төгілген жерде мұнай дағын жағу мен тиісті рұқсат алу 

жөніндегі іс-қимыл тәртібін қамтиды. Мұнай дағын жағу жөніндегі шешімді мұнайдың 

төгілуін алдын алу мен жою жоспарына сәйкес мұнай төгілген жердегі жұмыс басшысы 

қабылдайды [4].  

«ҚАЗГЕОКОСМОС» АҚ-да теңіздің мұнаймен ластануын үлгілеудің технологиясы 

жасалған, ол қашықтан белсенді алдын ала тексерудің әдістерімен Каспий теңізінің 

қазақстандық бөлігінде мұнайдың төгілуін анықтаған жағдайда оның бұдан ары қарай су 

айдынындағы жылжуы туралы болжам жасауға мүмкіндік береді. Мұнайдың ластануының 
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таралуын болжау Spill Analysis (SA) модулінде MIKE21 бағдарламалық өнімінің көмегімен 

жүргізіледі. 
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Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі заманда ғимараттарда өрт көп болады, себебі көбісі өрт 

болған кезде істейтін іс-шараларын біле бермейді. Өрт кезінде адамдар өлімі мен үлкен 

материалды шығын әкеледі. Сондықтан берілген дипломдық жобаның тақырыбы маңызды 

болып отыр. 

Біздің мемлекетіміздің экономикалық стратегиясының басты мақсаты халықтың 

материалдық және мәдени деңгейін көтеру болып қалуда. Бұл мақсаттың алдағы кезеңдерде 

реализациялануы әлеуметтік-экономикалық дамудың жедел жолымен, халықтың тұрмыс-

жағдайын жоғарылатумен, олардың қажеттіліктерін қанағаттандыру, сол сияқты маңызды 

тапсырмаларды реализациялау үшін өндірістің тиімділігін жоғарылатумен реализациялануда 

[1].  

Қалалар мен ауылдық жерлерде шаруашылық салаларының қазіргі уақыттағы даму 

жағдайлары, ғылым мен техниканың жетістіктерін енгізу мәселелері өртке қарсы қызметтің 

практикасында тәрізді, қоғамдық, өндірістік, ауылшаруашылық кешендерінде, энергетика 

нысандарында, көп мөлшердегі материалдық құндылықтардың үлкен концентрациясы 

орындарында және адамдардың көп келуінде өртке қарсы қорғанысын қамтамасыз етеді 

Қазіргі кездегі біздің қоғамның даму кезеңдерінің негізгі тапсырмалары тұрақтылық 

негізінде халықтың жағдайының әрі қарай өсуінің қамтуынан, халықтық шаруашылықтың 

жылжымалы келуінен, ғылыми-техникалық прогрестің жылдамдауынынан және 

экономиканың интенсивті даму жолына ауысуынан тұрады. 

Ғылым мен техниканың дамуына байланысты жаңа заттар және қоспалар өңделінген, 

олардың өрт сөндіру қабілеттері сулы ерітінділердің және көбіктердің (аэрозолқұушы 

құрамдар (АҚҚ), өрт сөндіру үгітінді құрамдар (ӨСҮҚ), экологиялық таза суытқыштар, 

қатты көміртектердің қос оксиді және металоорганикалық қоспалар) көпшілік параметрінен 

артық. Өрт сөндіргіш заттардың тиімділігінің өсуіне қарамастан өрт сөндіру құрамдарын 

қолдану құралдары – ол лафетті атқыштар, автоыдыстар, коленгатты және көбікөртегіштер. 

Өрт сөндіргіш құралдары шекті аумағына, қорғану үйлері мен N 3941-77 ИСО-ға 

сәйкес объектілердегі өрттің жанғыш заттар мен материалдардың класына сай жүргізіледі:  

А класы - қатты заттардың негізінен органикалық заттардың бықсып жануы (ағаштың, 

матаның, қағаздың);  

В класы - жанғыш сұйықтардың немесе ерігіш қатты заттардың жануы;  

С классы - металл мен олардың қорытпаларының жануы;  
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Д классы - металл мен олардың қорытпаларының жануы;  

Е классы - электр қондырғыларының жануы;  

Ұнтақты өрт сөндіргіштер қатты, сұйық және газды заттарды, сондайақ кернеуі 1 кВ 

дейінгі электр қондырғыларын сөндіруге арналған. Олар автомобильдерде, гараждарда, 

қоймаларда, офистерде, банктерде, өнеркәсіптікп объектілерде, емханаларда, мектептерде, 

жеке меншік үйлерде және т.б. жерлерде қойылады. Ұнтақты өрт сөндіргіштер төменде 

көрсетілген (сурет 1) [2]. 

 
 

Сурет 1. - Ұнтақты өрт сөндіргіштер (ОП) 

Ескерту - [2] 

 

ОП іске қосу тәртібі:  

-  тетігін жұлу; 

-  басқышын қосу;  

- аузын өртке қарату,  

- иінтірегін басау;  

- отты кемінде 5 м сөндіру,  

- өрт сөндіргішті пайдалану кезінде оны сілку керек;  

- өрт сөндіргішті тігінен қолданады (аударуға болмайды!).  

Ішкі өрт сөндіру крандарын іске қосу тәртібі:  

- шкаф есігін ашу;  

- кранмен және оқпанмен қосылған жеңді өртке қарай бағыттап тарту керек; 

- тегершікті сағат тілінің жүрісіне қарсы бұру арқылы бұранданы ашу;  

 -суды оқпаннан бағыттау керек. Ішкі өрт сөндіру крандары көрсетілген (сурет 2) [3]. 
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Сурет 2. - Ішкі өрт сөндіру крандары 

Ескерту - [3] 

 

Өрт сөндіргіштің түрін таңдау (жылжымалы немесе қолға ұстайтын) болатын 

ошағының мөлшеріне қарай алынады. Едәуір мөлшердегісіне жылжымалы өрт сөндіргіштер 

пайдаланылады. Электр тогының қысқа тұйықталуы және электр желілерінің артық 

жүктемесі электрден тұтанудың негізгі себептері болып табылады.  

Оқшаулаудың қараюы, жанып жатқан резина мен пластмассаның иісі, ұшқынның 

шашырауы - электр желілерінің бықсу немесе жану белгілері болып табылады. Осы белгілер 

байқалған жағдайда дереу электр құралын тоқтан ажырату керек, тұтану ошағына оттегінің 

жетуін тоқтату үшін оны қалың матамен жауып тастап, 101 телефонына хабарлау керек.  

Электр құралдарын немесе тоғы бар электр желісін сумен өшіру өмірге қауіпті. 

Электрден болатын өрттің шығуына жол бермеу үшін:  

- розеткаға бір мезгілде бірнеше электр құралдарын (компьютер, және т.б. элетр 

құрылғыларын) қосуға;  

- электр желісіне түсқағаз жабыстыруға, оларды шегеге іліп қоюға, түйіндеп 

байлауға, оларға тақап әр түрлі заттарды қоюға; 

- электр шамдарына қағаздан жасалған заттарды ілуге; 

- тоқтан ажыратылмаған электр құралдарын қараусыз қалдыруға;  

- бұзылған электр құралдарын пайдалануға тыйым салынады.  

- өрт шыққан кезде көршілерден немесе ұялы телефон арқылы өртке қарсы 

қызметіне қоңырау шалып, кезекші диспетчерге мыналарды хабарлау қажет; 

- ненің жанып жатқанын (жиһаз, электр аспабы) хабарлап  

- диспетчердің сұрақтарына тез әрі нақты жауап беру қажет, ол сіздің қай қабатта 

тұратыныңызды, подъездегі есіктің кодын, қанша қабат екенін, қалай тезірек жетуге 

болатынын сұрауы мүмкін.  

Ғимараттан эвакуациялау кезінде: 1. Барлық электр- және газ аспаптарын өшіру 

қажет. 2. Лифтілерге қолдануға болмайды. 3. Түтінденген аймақтардан тыныс алу қорғау 

құралдары арқылы өтіп, мақталы дәкелерді (шарф, орамал) суға малып пайдаланған жөн. 4. 

Жалын және қатты түтінденген аймақ арқылы мүмкін болмаған жағдайда -балконға шығып, 

өрт сөндіру қызметінен көмек күту керек. 5. Науқастар мен өздігінен жүре алмайтын қарт 

адамдар туралы , әсіресе, ғимараттарда қалған кішкентай балалар туралы өрт сөндіру 

қызметіне немесе құтқару қызметіне дереу хабарлау керек. Эвакуациялық жоспар 

көрсетілген (сурет 3) [4]. 

 



61 

 

 
 

Сурет 3. - Эвакуациялық жоспар 

1 – есік; 2 – терезе; 

Ескерту - [4] 

 

Ғимарат түтінденген кезде:  

- саты торында орналасқан түтін жою құрылғысын қосу керек;  

-  кіреберіс қою түтінге оранғанда жорғары және төменгі қабаттарды қосатын 

арнайы сатылар арқылы көтерілуі немесе көршілес кіреберістердің ғимараттағы лоджиясы 

арқылы шығу қажет; 

-  егер түтін ортақ саты арқылы өтуге сізге мүмкіндік бермесе, түтінденбейтін саты 

арқылы түсуге болады, ол болмаған жағдайда – ғимараттағы есікті жауып, есіктің тесік 

жерлеріне ылғалды шүберек тығып қою керек;  

-  ғимаратта түтін кірген жағдайда - балконға, лоджияға шығып, артыңыздан есікті 

жауып, өзіңізге назар аудартып, көмек шақыру қажет.  
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Адам әрекеті нәтижесінде табиғи кешендердің өзгеруі. Адамның шаруашылық әрекеті 

табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында 

қоршаған ортаға бейімделуімен қатар, оны өзгертеді де. Сондықтан табиғатты өзгерту 

барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі қажет.  

Табиғат кешендеріне кері әсер ететін озық ғылыми – техниканың тікелей қатысы жоқ. 

Ол өзгерістерге кінәлі прогресс емес, техникалық жобаларда адамның шаруашылық 

әрекетінің әсері есепке алынбаған. Жауын –шашын мөлшерін, топырақ ылғалдылығын 

ескерместен топыраққа минералды тыңайтқыштар енгізу, ол заттардың шаылып , өзендер 

мен бөгендпрдің ластануын туғызды. Мұның бәрі қаншама еңбек пен шикізатты зая 

кетірумиен бірге , қоршаған ортаның жағдайын нашарлатады. Ірі бөгендер салуда аумақтың 

табиғат ерекшеліктерін ескермеу мезгілсіз батпақтануға, топырақ, өсімдік жамылғысы мен 

сол жердің микроклиматының өзгеруіне әкеп соғады. Қазіргі кезде антропогендік 

ландшафтар басым. Ландшафтарды жақсарту үшін оларды өзгертетін шаралар жүргізеді. 

Соның бірі – мелиорация. Мелиорация жердің жағдайын жақсарту мен оны пайдалану 

тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың жиынтығы болып табылады. [1] 

Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігі проблемалары және қоршаған ортасының 

жағдайына ғаламдық, ұлттық, жергілікті деңгейде қаралуын қарастырады. Ғаламдық 

экологиялық проблемаларға климаттың өзгеруі, озон қабатының бұзылуы, биоәртүрліліктің 

азаюы, шөлейттекну және жердің құлдырауы жатады. Ұлттық экологиялық проблемаларға 

экологиялық апатты аймақтар:Каспий теңізі қайраңы ресурстарын белсенді игерумен 

байланысты проблемалар;тарихи ластану;трансшекаралық мәселелер; әскери ғарыштық және 

тәжірибелік кешендер полигондарының әсерін жатқызуға болады. Жергілікті экологиялық 

проблемаларға ауа бассейнінің ластануын, радиоактивті, тұрмыстық және өнеркәсіптік 

қалдықтары, табиғи және техногендік төтенше жағдайларды жатқызуға болады. Каспий 

теңізінің экологиялық проблемасы. Каспий теңізінің алып жатқан географиялық орнына 

байланысты еліміздің шаруашылық саласында атқаратын маңызы өте зор. Сонымен қатар 

сол маңдағы шөлді алапқа ылғал әкелуші су айдыны ретінде де үлкен роөлі бар.  

Соңғы жылдары бұл аймақ мұнай мен газды өндірудің маңызды экономикалық 

ауданына айналды. Теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты бұл аймақ табиғи апат 

жағдайына ұшырады. Табиғи қорларын игеруде де , бұл аудандағы табиғат компоненттерінің 

өзгеруіне байланысты мынандай проблемалар туындауда: 

- экологиялық апатты аймаққа жататындықтан, негізгі әрекет етуші Капустин Яр, 

Азғыр полигонының ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуіне байланысты тұрғын халықтардың 

денсаулығының күрт нашарлауы; 

- мұнай мен газдың өндірілуіне байланысты тіршілік дүниесінің өзгеруі, 

балықтардың қырылуы, уылдырық шашатын көксерке балықтарының кеміп кетуі; 

- осы теңізге ғана тән итбалықтың мезгіл- мезгіл қырылуы.  

- Аңызақ жерлердің шаруашылыққа тигізетін кері әсері (жел эрозиясы).  

Аралдың экологиялық проблемасы. Бұл проблеманың тууына себепші болған – адам 

әрекеті. Ұзақ жылдар бойы Аралға құятын ірі Әмудария мен Сырдарияның суын теңізге 

жеткізбей, түгелдей дерлік егістіктерді суландыруға пайдаланып келеді. Буланушылық 

дәрежесі жоғары болатын шөл зонасында орналасқан теңіз суының көбірек булануы оның 

тартылуына әкеп соқты.  

Аралды қалпына келтіру үшін көптеген іс – шаралар қаралып, жобалар жасалды. Кіші 

аралдың оңтүстігінде ұзындығы 12 км болатын Көкарал бөгені салында. Соның салдарынан 

Кіші Аралдың деңгейі 42 м- ге , аумағы 800 км 2-ге ұлғайды. [2]Суы тартылып қалған тұзды 

көлдің табанын жауып, көлге тіршіліктіңң нышаны енді. Ғалымдардың айтуынша Аралдан 

ұшқан тұзды дауылдың бір ұшы Гренландия мұздықтары мен Норвегияның орманды 

алқабына дәлелдеген еді. Бүгінгі күні Солтүстік Арал маңына халықтар қайта қоныстанып, 

үй салып, балық шаруашылығымен қайта айналыса бастады.  
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Балқаш проблемасы. Балқаш көлі алабынад да күрделі экологиялық жағдай 

қалыптасып отыр. 1970 жылы Балқашқа құятын Іле өзенінде Қапшағай бөгені мен су электр 

станциясының салынуы Іле – Балқаш су шаруашылығы кешенінде бетбұрыс кезең болды. Іле 

өзенінің гидрологиялық режимі өзгеріп, жалпы Іле- Балқаш алабындағы экологиялық жағдай 

өзгере бастады. Қапшағай су торабын жоьалану кезінде Іле өзенінің атырауындағы табиғат 

кешенінің жағдайы өзгере бастады. Қапшағай су торабын жобалау кезінде Іле өзенінің 

атырауындағы табиғат кещенінің жағдайы ескерілмеді. Соның нәтижесінде онда тіршілік 

ететін жануар дүниесіне және ауыл шаруашылығына көп зиян келеді. Ақдала алқабын 

суландырып, күріш егу жобасы да толық жүзеге аспай қалды. Қырыуар қаржы текке 

жұмсалды. Іле өзенінің атырауы кеуіп, оның кері әсері Балқаш көліне тиді. Сонымен қатар 

алаптағы өзгерістер Балқаш маңы аймағының климат жағдайларына да әсерін тигізеді. Су 

айдынының тәуліктік температураны, ауа ылғалдылығын реттеуші ретіндегі әсері өз күшін 

жояды. Ғалымдардың болжауынща, Балқаштың тартылуы Батыс Сібір мен Қазақстандағы 

географиялық зоналардың шекараларын өзгертуі мүмкін. [3] 

Үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарында қоршаған ортаның ластануы. Ауаға 

шығатынулы заттардың концентрациясы белгіленген мөлшерден он есе артық. Ең ауыр 

жағдай Тараз, Теміртау, Алматы, Шымкент, Балқаш, Риддер, Өскемен және басқа да 

қалаларда қалыптасқан. Осы қалаларда лас заттардың концентрациясы жыл бойынща 

белгіленген мөлшерден 5-10 есе артады. Ауа кеңістігінің ластануы пайдалы қазбалар 

өндіретін аудандарда да байқалады. Атмосферанаң ластануы Байқоңыр космодромында 

ғарыш кемелерін ұшыру кезінде де байқалады. Өнеркәсіпті аудандарда ауа кеңістігінің 

ластануымен қатар ластану сол жердегі су көздерін қамтиды.  

Республика көлемінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жұмыстар жоспарлы 

түрде іске асуда. Олар: жер қойнауын тиімді пайдалану (минералды шикізаттарды кешенді 

пайдалану, игерілген жерді рекультивациялау және көгалдандыру). [4] 
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Мақаланың негізгі мақсаты: орталықтандырылған көліктік қызмет көрсету орнын 

ашуға бағытталған. 

Мемлекетіміздегі ірі қалаларда контейнерлік тасымалдауды негізінен темір 

жолдарында қолданады, Контейнерлерді жүктен арнайы белгіленген контейнерлік аландарда 

босатады. Олар негізінен қаланың шетінде немесе қала сыртында орналасқан. 

Мәселен, Көкшетау Темір жол бекеттерінде тікелей жұмыс жүргізетін «Жүк 

тасымалдау» ашық акционерлік қоғамына контейнерлік тасымалдау қажет болып жатыр. 
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2019 -шы жылғы тасымалдау контейнерлердің саны 330-ды құраса, жоспар бойынша 

360 контейнер болу керек еді, Бұл дегеніміз, қажетті жүз пайыздың 90,4 пайызын құрайды. 

Кейін тасымалдау, А 222 контейнер белгіленсе, бұл көрсеткіш жалпы пойыз 

көрсеткіштің 67,3 пайызын ғана құрайды. 

2018 -ші жылда 347 ден 38 контейнер жүктен артылған, Контейнерлік тасымалдаудың 

жалпы көрсеткіш санының аздығы қаладағы халық санының аздығымен түсіндіріледі. 

2019 жылғы жүгі артылған контейнерлердің саны 1112 болды, Оған қоса 790 -ы ірі 

тоннажды контейнерлер. 

2018 жылда 1054 контейнер 641 ірі тоннажды контейнерлер. Демек, 2018 жылғы 

көрсеткіш 123,2 пайызды құраса, 2018 жылғы 106,4 пайызға өсті, бұл ірі тоннажды 

контейнерлер мен ауыл шаруашылық машиналардың лизинг бағдарламасына алынуымен 

түсіндіріледі. 

Осы кезеңдердегі уақыт аралығындағы жалпы тасымалданған жүктің құны 0,806 мың 

теңгені құрайды, Ірі тоннажды контейнерлер бойынша 0,333 мың теңге. 

Контейнерлік алаңға не бәрі екі автомабиль қызмет етеді, Бірі ГАЗ 53 А, екіншісі 

Камаз - 5320. 

Тұтынушылар көбінесе жүк тасымалдау үшін автомабильдерге тапсырыс береді, Ол 

орталықталынған техникалық қызмет көрсетудің жоқтылығынан. 

Орталықтандырылған көліктік қызметін көрсетуді құрудың қажеттілігі. Темір 

жолдарында көліктік қызметтің жаңа қолданысын енгізуге және ол әлемдік стандарттарға 

сай болуы қажет.  

Орталықтандырылған көліктік қызметін көрсетудің даму бағыттары, 

- Көліктік қызмет көрсетудің сапасын арттыру. 

- Көліктік тасымалдауға деген тұтынушылардың сенімін арттыру. 

- Өзге көліктік тасымалдау көздерімен қатар көліктік тасымалдаудың бәсекелестік 

деңгейін арттыру.  

Көліктік қызмет бөгде адамдардың араласуынсыз көрсетілуі қажет. 

Орталықтандырылған көліктік қызметін көрсетудің жүкті экспедициялаумен байланысы: 

- Көліктік – экспедициялық қызмет көрсету. 

- Тарифтерді есептеу мен ең үнемді жүк тасымалдау жобасын таңдау. 

- ең үнемді тарифтік төлемдерді таңдай отыра жүкті тасымалдау қызметін 

ұйымдастыру. 

- Салым қызметін ұйымдастыру. 

- Вагондар мен контейнерлерді ыңғайымен іздестіру және де олардың барлық өту 

жолын бақылау. 

- Жүк тасымалдау мен жүк тасымалдауды қағаз жүзінде рәсімдеу жұмыстары 

бойынша түсініктеме жұмыстарын жүргізу. 

Орталықтандырылған көліктік қызметті көрсетудің рәсімделуі. 

- Жүкті сақтандыру. 

- Жүкті кедендік рәсімдеу және жалпы кедендік бақылау. 

- Контейнерлерді жалға алу қызметін ұйымдастыру. 

- Жүкті тасымалдауда «Есіктен есікке» қызмет түрін ұйымдастыру. 

- Жүкке терминалдық жағынан қызмет түрлерін ұйымдастыру. 

- Жүкті күзету қызметін ұйымдастыру. 

Нәтижесінде: 

- Транспорттық – экспедициялық қызмет көрсету үрдісінде тұтынушылардың 

тапсырыс беру сапасының артуы. 

- Жүкті тасымалдау үрдісінде көрсетілген қызметтің көлемі мен сапасының артуы. 

- Қаржылық – экономикалық көрсеткіштердің артуы. 

- Орталықтандырылған көліктік қызметті көрсетудің барлық технологиялық 

үрдістерінде өндірістік көрсеткіштерінің артуы, жұмысшылардың кәсіби деңгейінің өсуі. 

Орталықтандырылған көліктік қызметті көрсетудің негізгі міндеттері: 
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- Тұтынушыларды жүкті контейнерлік тасымалдау қызметіне белсене кірістіру. 

- Тасымалдауға тапсырыс берілген жүкті уақытты тиімді пайдалана отырып, ең 

жоғары сапаменен әрі ең ыңғайлы шарттарменен тасымалдауға қол жеткізе аламыз. 

- Тарифтік саясаттың іске асырылуы; 

- Есіктен есікке тарифтік қызмет арқылы жүкті мезгілінде әрі белгіленген нүктеге 

дейін жеткізу. 

- Жүкті тасымалдаудың жолын қадағалау. Жүкті тасымалдау үрдісі тоқтатылған 

жағдайда келісті шарттарды дер кезінде қарастыру; 

- Тасымалдау бағыты бойынша тұтынушыларға анықтамалық қызмет түрлерін 

көрсету; 

- Жүкті тасымалдауға қатысты бар ортақ бөлімшелермен келісім шартқа отыру, 

олармен бірлесе жүйелі жұмыс атқару. 

- Қызмет көрсету тарифтерін кеңейту; 

- Орталықтандырылған қызмет көрсету қызметін көрсетуге жалпы жағдай жасау; 

Контейнерік шаруашылығының техникалық жағдайы және төлқұжаты. Қазақстандағы 

контейнерлік тасымалдарды негізінен «Қазтранссервис». АҚ «Кедентранссервис» АҚ жүзеге 

асырады. 

Әлемдік сауда көлемінің, әсіресе Қытайды қоса Солтүстік Америка, Еуропа және 

Оңтүстік – Шығыс Азия елдерінің үшбұрышында болжанып отырған елеулі өсімі, сондай-ақ, 

посткеңестік кеңістіктегі елдердің экономикасының тұрақтануы экспорт-импорт 

операцияларына қызмет көрсету үшін көліктің барабар қатысуын объективті түрде талап 

етеді. Экспорттың көлемдік көлемі соңғы 50 жыл ішінде 10 есе артты және тиісті елдердің 

ІЖӨ-не қарағанда едәуір жоғары қарқынмен өсуде. Қазіргі кезде көліктік операциялардың 

күнделікті көлемі 1,5 трлн. АҚШ долларынан асып түседі, ал 30 жыл бұрын ол 15 

млрд.долларды құрайтын. 

Осындай жағдайда әлемдік көлік жүйесінің рөлі мен маңызы өлшеусіз арта түседі. 

Көлік, жекелеген аймақтардың арасындағы материалдық база мен тауар айырбасының 

құралы бола тұрып бір мезгілде біртұтас әлемдік экономикалық кеңістікті қалыптастырушы 

және ұйымдастырушы фактор ретінде көрінеді, еңбектің одан әрі аумақтық бөлінуіне және 

салыстырмалы аймақтық артықшылықтардың жүзеге асырылуына ықпал етеді. 

Қазақстанның, Еуроазия құрылғының ортасында орналаса және елеулі көліктік – 

коммуникациялық торапты иелене отырып, халықаралық транзиттік тасымалдардың 

рыногында жеткілікті дәрежеде маңызды орынға ие болуға барлық мүмкіндіктері бар. Өз 

кезегінде, транзиттік тасымалдар саласын дамытудың маңыздылығы елімізге келіп түсетін 

валюталық кірістердің жоғары әлеуетімен себептеледі. Сарапшылардың бағалауы бойынша 

транзиттік тасымалдарды Қазақстан аумағы арқылы ұйымдастырудан келіп түсуі мүмкін 

табыстардың көлемі жылына 1,5-2 млрд.доллар сомасы да бағаланып отыр. Осыған 

байланысты, ғаламдық экономикадағы өндіріс факторларының ұтқырлық (мобильность) 

процестеріне барабар тасымалдау жүйесін одан әрі жетілдіру, жүктерді тасымалдау 

технологияларын ендіру ісі көкейтесті болып табылады. Мамандарың болжамдары 2019 

жылға таман әлемнің негізгі көліктік артериялары арқылы өтетін халықаралық жүк 

тасымалдарының көлемі 2018 жылмен салыстырғанда, кем дегенде екі есе арта түседі. 
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Аннатация: К основным факторам, влияющим на условия движения автомобилей в 

зимний период года, относят наличие снежных отложений и зимней скользкости, 

приводящих к резкому снижению сцепных качеств дороги, увеличению сопротивлению 

качению, ухудшению ровности, а также к изменению ширины проезжей части и обочин. В 

результате в зимний период снижаются скорости автомобилей, увеличивается количество 

ДТП. 

Главная задача зимнего содержания - обеспечить максимально возможную величину 

сцепных качеств дороги и минимальное сопротивление качению путем предотвращения 

образования снежных отложений и ликвидации зимней скользкости на дороге. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, зимнее содержание автомобильных дорог, 

обеспечение безопасности дорожного движения, образование снежных и ледяных 

отложений на дороге, погодные условия, зимняя скользкость 

Содержание автомобильной дороги - это осуществляемый в течение года комплекс 

профилактических работ (с учетом сезона) по уходу за автомобильной дорогой, 

сооружениями и полосой отвода по выявлению и устранению незначительных по объему 

повреждений и дефектов, а также по предотвращению их развития. Целью содержания 

автомобильных дорог является поддержание транспортно-эксплуатационного состояния 

дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов [1-6]. 

Правила содержания асфальтобетонных покрытий включают инженерно-технические 

мероприятия по систематическому уходу за покрытиями в целях поддержания 

соответствующего уровня требований и эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Характер мероприятий и объем работ по содержанию дорожных покрытий зависят от 

календарного периода года, типа покрытия и уровня требований к автомобильной дороге. 

Состав и объемы работ по содержанию каждой автомобильной дороги, отдельному ее 

участку или элементу устанавливаются на основании результатов диагностики и оценки их 

фактического состояния, материалов обследования и испытаний, ведомостей дефектов по 

результатам осмотров. 

Зимнее содержание автомобильных дорог представляет собой комплекс мероприятий 

по обеспечению бесперебойного движения на дорогах и включает в себя защиту дорог от 

снежных заносов, очистку дорог от снега, ликвидацию зимней скользкости. Порядок 

проведения и организации работ по зимнему содержанию регламентирован ТКП 100 в 

соответствии с уровнем требований к автомобильным дорогам и предусматривает три 

степени сложности выполнения работ- I,II,III. При 1 степени работы выполняются в штатном 

режиме: снегоочистка, распределение ПГМ, очистка обочин) с целью устранения 

незначительных препятствий. При 2 степени наступление сложных погодных условий. При 3 

степени наступление экстремальных погодных условий [5]. 

В подготовительный период до 5 ноября для автомобильных дорог 1, 2, 3 уровней 

требований необходимо заготовить противогололедные материалы (в процентах от общей 

потребности): 

- технической соли для использования в чистом виде - не менее 60%; 

- ПСС - не менее 70%. 

- Для автомобильных дорог 4, 5 уровней требований необходимо заготовить ПСС не 

менее 70%. 
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Перед началом зимнего периода необходимо провести: 

- ремонт мест разрушения покрытия мостового полотна и конструктивных 

элементов искусственных сооружений, особенно в случаях обнажения металлической 

арматуры железобетонных конструкций; 

- ремонт гидроизоляции и водоотвода; 

- очистку от ржавчины и загрязнений; 

- окраску антикоррозионными лакокрасочными материалами металлических 

элементов сооружений. 

Водопропускные трубы на зимний период, при необходимости, следует закрывать на 

входе и выходе лапником, хворостяными или другими щитами с учетом наблюдений за 

эксплуатацией труб в предыдущие годы. Местоположение закрываемых труб указывают в 

материалах инженерной проработки. 

Защита автомобильных дорог от снежных заносов или уменьшение их 

снегозаносимости предусматривается при проектировании земляного полотна в соответствии 

с требованиями ТКП 45-3.03-19 и обеспечивается применением постоянных и временных 

средств снегозащиты для эксплуатируемых дорог. 

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными 

снегоочистительными машинами и механизмами [6-8]. 

Сроки, полнота очистки и толщина уплотненного снега на автомобильных дорогах 

должны соответствовать требованиям СТБ 1291 и материалам инженерной проработки. 

Для устранения зимней скользкости применяют химический, химико-фрикционный и 

фрикционный способы борьбы с зимней скользкостью. 

Для климата города Кокшетау и прилегающих районов характерна резко выраженная 

засушливость и высокая степень континентальности [6]. 

Самый жаркий месяц - июль (средняя температура от +13,5
0
С до +20,2

0
С) с 

абсолютным максимумом температур +41
0
С. Средняя температура января от -12,9

0
С до -

22,2
0
С, с абсолютным минимумом температур -46

0
С. В период с 15 ноября по 27 марта или 

133 дня сохраняются устойчивые морозы, в апреле температура воздуха достигает 

положительных значений, а в мае они уже превышают +10
0
С. Продолжительность 

безморозного периода равна 115-180 дням. Число ясных дней 130 - 155 за год, пасмурных 45 

- 55. 

К основным факторам, влияющим на условия движения автомобилей в зимний период 

года, относят наличие снежных отложений и зимней скользкости, приводящих к резкому 

снижению сцепных качеств дороги, увеличению сопротивлению качению, ухудшению 

ровности, а также к изменению ширины проезжей части и обочин. В результате в зимний 

период снижаются скорости автомобилей, увеличивается количество ДТП. 

Главная задача зимнего содержания - обеспечить максимально возможную величину 

сцепных качеств дороги и минимальное сопротивление качению путем предотвращения 

образования снежных отложений и ликвидации зимней скользкости на дороге. 

При зимнем содержании автомобильных дорог для ликвидации зимней скользкости 

применяют химический, химико-фрикционный и фрикционный способы. 

При образовании зимней скользкости осуществляют: 

- плавление снежно-ледяных образований с помощью химических материалов; 

- удаление снежных и ледяных образований с покрытий дорог и укрепленных 

обочин; 

- обработку снежно-ледяного наката фрикционными материалами для повышения 

сцепных качеств колес автомобилей с поверхностью наката. 

При химическом способе применяют твердые химические реагенты на основе 

хлористых солей и жидкие хлористые растворы. Нормы распределения химических 

реагентов в зависимости от температуры воздуха приведены в [3]. 
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Химический способ может применяться для ликвидации зимней скользкости в виде 

рыхлого снега и снежного наката, а также для профилактической обработки в соответствии с 

[3-4]. 

В число противогололедных материалов, пригодных по своим физико-химическим 

характеристикам для борьбы с зимней скользкостью, входят следующие: 

- твердые – хлористый натрий в виде поваренной соли и соли сильвинитовых 

отвалов, хлористый кальций чешуированный, хлористый кальций фосфатированный (ХКФ); 

- бишофит чешуированный; 

- неслеживающаяся смесь, состоящая из 85-88 % (по массе) хлористого кальция 

чешуированного или ХКФ или бишофита, нитрат кальциевого мочевина (НКМ), мочевина 

(карбамид); 

- жидкие – природные подземные, искусственные, озерные, отходы 

промышленности. 

Процесс растворения химических веществ сопровождается тепловыми явлениями. 

Тепловой эффект при растворении разных веществ существенно различен, например, при 

растворении поваренной соли NaCl реакция эндотермическая (отрицательная), т.е. 

протекающая с поглощением тепла. Этим объясняется то, что первоначальное действие 

хлористого натрия на лед проявляется несколько медленнее по сравнению с хлористым 

кальцием или хлористым магнием, у которых реакция растворения экзотермическая 

(положительная) и происходит с выделением большего количества тепла (таблицы 7 и 8). 

Тепло противодействует охлаждению исходных материалов и усиливает интенсивность 

плавления льда (ГОСТ 7759, ГОСТ 450, ГОСТ 4233). 

Химико-фрикционный способ применяется для ликвидации зимней скользкости по 

ГОСТ 33387 при температуре воздуха до минус 15ºС, с учетом данных о минимальных 

паспортных нормах распределения существующих универсальных распределителей согласно 

[4]. 

При смешении химических реагентов, обычно хлористых солей, с песком или 

другими фрикционными материалами снижаются их силы смерзания и смесь сохранялась в 

рассыпчатом, рыхлом состоянии, удобном для погрузки и равномерного распределения на 

дорогах. 

Процентное соотношение пескосоляной смеси (ПСС) колеблется в пределах 20%:80 % 

и определяются в лабораторных условиях в зависимости от материалов смеси. 

Фрикционный способ применяется для повышения сцепных качеств оледенелой 

покрытий на автомобильных дорогах с интенсивностью движения не более 3000 авт/сут, и 

при наличии снежно-ледяного наката и других образований на ее поверхности. В качестве 

фрикционных материалов применяется песок, высевки, шлак, подогретые фрикционные 

материалы, обеспечивающие соответствие ПГМ требованиям ГОСТ 33387. Этот метод 

временно повышает сцепные качества (коэффициент сцепления) покрытий за счет наличия 

на нем абразивных материалов. Повторную и последующие обработки покрытий 

осуществляют при смещении 50 % фрикционных материалов с проезжей части. Нормы 

распределения более 200 г/м
2 

производят за два приема. 

Для выполнения этих требований дорожно-эксплуатационные службы проводят 

следующие мероприятия: 

- профилактические, цель которых предупредить или не допустить образование 

снежных и ледяных отложений на дороге, ослабить сцепление слоя снежно-ледяных 

отложений с покрытием; повысить сцепные качества дорожных покрытий при образовании 

на них снежно-ледяных отложений, уплотненного снега или гололедной пленки за счет 

создания искусственной шероховатости (профилактическая обработка покрытий 

химическими противогололедныим веществами и др.) 

- защитные меры, с помощью которых преграждают доступ к дороге снега, 

приносимого метелями: применение защиты от метелевого переноса и снежных лавин; 
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главным критерием качества снегозащиты считают исключение отложений метелевого снега 

на дорогах. 

- удаление уже возникших снежных и ледяных отложений ( очистка дорог от снега и 

ликвидация зимней скользкости), а также меры по уменьшению воздействия отложений на 

движение (посыпка обледеневшей поверхности дороги фрикционными материалами). 

Выводы 

При образовании зимней скользкости осуществляют: 

плавление снежно-ледяных образований с помощью химических материалов; 

удаление снежных и ледяных образований с покрытий дорог и обочин; 

обработку снежно-ледяного наката фрикционными материалами для повышения 

коэффициента сцепления колес автомобилей с поверхностью наката. 

К постоянным средствам снегозащиты относятся снегозадерживающие лесные 

полосы, еловые изгороди, примыкающие к дороге леса и заросли кустарника шириной до 100 

м. 
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КУ им. А.Мырзахметова 

Ильенко Виктор студент 4 курса «ОПДЭТ» 

руководитель: м.н. Оразов О.Ш. 

 

Дорога - это инженерное сооружение, оборудованное водоотводными каналами, 

мостовыми переходами, путепроводами, эстакадами, усовершенствованными 

перечислениями в одном или нескольких уровнях, разделительными полосами, 

ограждениями, линиями разметки, техническими средствами регулирования, 

информационными указателями, бензозаправочными станциями, пунктами отдыха, 

технического обслуживания и др. 

Для повышения безопасности движения, уменьшения шума и загрязнения воздуха, а 

также для повышения скорости движения транспортных средств магистральные дороги 

прокладывают вне населенных пунктов. Дороги имеют разные значения, разную 
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интенсивность движения и в зависимости от этого делятся на пять категорий. Категорию 

дороги определяет ширина дорожного полотна, проезжей части, обочин, полосы движения, а 

также величина радиуса кривых и уклонов [1]. 

Участок дороги от поставщиков до терминала Т1 и от терминала Т2 до потребителей 

имеет III категорию, между терминалами дорога I категории. 

Транспорт – это важная составная часть экономики государства. Значение транспорта 

определяется его ролью в территориальном разделении общественного труда: специализация 

районов, их комплексное развитие невозможны без системы транспорта. Транспортный 

фактор оказывает влияние на размещение производства. Не принимая его во внимание, 

нельзя достичь рационального размещения производительных сил. При размещении 

производства учитываются потребность в перевозках, масса исходных материалов и готовой 

продукции, их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная 

способность и т.д. В зависимости от влияния этих составляющих рассматриваются варианты 

размещения предприятий. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства 

как отдельных предприятий, так и районов и страны в целом. 

Развитие рыночных отношений, промышленного и сельскохозяйственного 

производства, повысили роль такого вида услуг, как грузовые перевозки. Значительные 

объёмы капитального строительства, возросший товарооборот сделали междугородные 

грузовые перевозки значимыми и неотъемлемой частью данных процессов. Магистральные 

грузовые перевозки, производимые автомобильным транспортом, несомненно, имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими видами транспорта. К преимуществам, которые 

имеют автомобильные грузовые перевозки можно отнести ускоренные грузовые перевозки, 

сокращение перевалок, повышение степени сохранности грузов. 

Магистральные грузовые перевозки автомобильным транспортом позволяют 

исключить нерациональные перевозки железнодорожным транспортом. Широкая 

специализация и ряд коммерческих производств, концентрация снабженческих баз в 

крупных городах, всё это требует, чтобы грузовые перевозки осуществлялись ритмично и в 

короткие сроки на междугородных транспортных маршрутах. Как правило, повсеместно 

транспортными организациями проводится работа позволяющая оптимизировать грузовые 

перевозки. Основные грузовые перевозки и грузооборот в междугороднем сообщении 

проводится за счёт автомобильного транспорта. Междугородные грузовые перевозки с точки 

зрения их объёмов имеют возрастающую тенденцию, что заставляет организовывать их по 

принципу, призывающему ускорить грузовые перевозки с точки зрения доставки, с 

одновременным увеличением процента сохранности грузов. 

Магистральные грузовые перевозки на современном этапе требуют обеспечения 

наилучшего обслуживания грузоотправителей и грузополучателей, имея в виду учёт режима 

их работы по приёмке-выдаче груза и высокоэффективное использование подвижного 

состава [2]. 

Магистральные перевозки грузов подразумевают перемещение различных грузов на 

дальние расстояния. Сюда можно отнести как международные перевозки грузов, так и 

перевозки внутри России, но на довольно значительные расстояния, осуществляемые 

грузовым автомобильным транспортом.  

Протяженность маршрутов, дальние расстояния, накладывают на магистральные 

перевозки грузов особые требования, не только к автотранспорту, но и ко всей системе 

осуществления грузоперевозок данного вида. Во-первых, невозможно осуществить 

перевозку грузов на дальние и особо дальние расстояния, без специально разработанного 

именно для осуществления магистральных перевозок грузов, транспорта. Ведь грузы в пути, 

могут находиться несколько недель, и транспортироваться всего одним грузовым 

магистральным автомобилем. Поэтому и надежность самого автомобиля, и удобство его для 

водителя, играют здесь первостепенную роль. 

Перевозка грузов, организуемая и осуществляемая через терминалы, называется 

терминальной перевозкой. В роли организаторов терминальных перевозок выступают, как 
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правило, транспортно-экспедиционные фирмы, использующие уникальные или 

специализированные терминалы и терминальные комплексы.  

Грузовым терминалом называется специальный комплекс организационно 

взаимосвязанных сооружений, персонала и технических устройств, предназначенных для 

выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, 

хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий грузов, а также коммерческо-

информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических 

посредников.  

Технологический процесс терминальной транспортировки состоит из трех основных 

этапов: завоз грузов на терминал и развоз их с терминала; грузопереработка на терминале; 

линейная перевозка грузов между терминалами отправления и назначения [3]. 
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Бос вагондар тиелуге берілгенге дейін қабылдап-тапсырушы кешенді 

механикаландырылған бригаданы орындалғалы тұрған жұмыстармен таныстырады. 

Вагондарды қойма бөлімшелері бойынша тиеуге қоюды қабылдап-тапсырушының 

нұсқасы бойынша поезд құрастырушы орындайды. Вагондарды қойған соң қабылдап-

тапсырушы станцияда орнатылған тәртіп бойынша вагондардың техникалық тексеруден 

өткізілгені туралы белгілерді қарайды және тиелетін жүкті тиеу үшін коммерциялық 

мағынада олардың жарамдылығын қарап шығады, сонан соң кешенді механикаландырылған 

бригадаға тиеуге кірісе беруіне нұсқа береді. 

Ыдысты-дара жүктерді жабық вагондардан түсіру үшін және тиеу үшін, қоймада тар 

жағдайларда және жер бедері қатты, тегіс жабылған ашық алаңдарда сыртқы ортаның 

температурасы –30 
0
С пен +40 

0
С аралығында жұмыс істеуге арналған айырлы электрлі 

тиегіштер пайдаланылады. 

Осы мақсатта аз габаритті тиегіштер 4004, 4002, ЭП-103 және ЭП-106 Ресейде 

өндіріледі және ЕВ667, ЕВ687 «Балканар» фирмасында өндіріледі, жүк көтергіштігі 1т, 

жабық вагондарда және қоймада тар жағдайларда жұмыс істеуге арналған, ЭП-103 массивті 

(көлемді) шиналы, ал ЭП-106 пневмошиналы тиегіштер және қойма ішіндегі және ашық 

алаңдардағы жұмыс үшін айырлы электрлі тиегіштер 4004А, 4004, ЭЛ-2, ЭП-301, ЭП-501 

және т.б. қолданылады. Бұл тиегіштердің барлығы 4 тіректі машиналар, құрылымдары бір-

біріне қатты ұқсайды және бір-бірінен айырмашылықтары өте аз.  

http://www.ekipazh.ru/
http://www.new-relations.ru/
http://www.new-relations.ru/
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Көлік құрылғыларынан айырлы тиегіштермен түсірілген жүк қабылдау аймағына 

немесе сақтауға тапсырылады. Мұнда олар сапалы және сандық тексеруден өтеді. 

Орнатылған макет бойынша дисплей көмегімен бос вагондар берілген және 

орындарына қойылған соң қабылдап-тапсырушы ЭЕМ тиеу орындарына берілген бос 

вагондардың номері, позициясы, саны туралы ақпараттарды енгізеді. ЭЕМ вагондарды тиеу 

жоспарын жасайды, ол жоспар жүктерді әр бір вагонға жинастырудан және тиеу-түсіру 

машиналарының рейсті орындау кестесінен тұрады. ЭЕМ қабылдап-тапсырушыге дисплей 

арқылы жүктерді жинақтаудың жоспарын вагон парағы формасында береді. 

Вагонға тиеу уақтысында қабылдап-тапсырушы тиелетін жүктің санын компьтер 

мәліметтерімен бақылап отырады. Тиеу аяқталған соң қабылдап-тапсырушы дисплей 

көмегімен МЗ макет бойынша ЭЕМ есіне вагонға жүктің тиелгені жайлы ақпарат енгізеді. 

Тиеу барысында қабылдап-тапсырушы берілген жөнелтімде жүк орындарының 

ажырап кетуін болдырмай, жүктердің дұрыс орналастырылуын және бекітілуін бақылап 

отырады. Вагондардың жиналуға дайын екендігін, радиобайланыс, телефон немесе басқа 

байланыс құралдары арқылы қабылдап-тапсырушы маневр диспетчеріне хабарлайды. 

Тиелу аяқталған соң механизаторлар вагондардың есіктерін жабады. Қабылдап-

тапсырушы бекіту-пломба құрылғыларын (ЗПУ) вагонға орнатады, сонымен қатар 

пломбалау Кітапшасын (форма ГУ-37) және жүктерді жөнелтуге қабылдау Кітапшасын 

(форма ГУ-34) толтырады. 

Жүктің вагондық жөнелтіміне вагон парағын толтырғанда қабылдап-тапсырушы 

вагон номерінің кодын ЭЕМ енгізеді және оның командасы бойынша компьютер вагон 

парағында болатын барлық рекизиттерімен жөнелтім кодын баспаға шығарады. Вагон 

парағы қабылдап-тапсырушымен қол қойылады.  

Басып шығаратын құрылғылар жоқ тиеу орындарында вагон парағын ресімдеу тауар 

кеңсесінде орындалады. Тауар кассирі вагон парағын толтыру толтыру программасын 

шақырып, қабылдар-жөнелтуші енгізген ақпаратты алып, соңғы рет сұраныс бойынша соңғы 

тексеру жүргізіп вагон парағын баспаға береді, ол соңынан қабылдап-тапсырушымен қол 

қойылады. 

Жалпы пайдалану орындарында жүк жөнелтушілермен тиелетін вагондарды, 

контейнерлерді тиелуге берілуі туралы темір жол станциясының жұмысшылары вагондарды, 

контейнерлерді тиеуге берілуден екі сағаттан кешіктірмей жүк жөнелтушіге хабарлайды 

(Жарғының 27 бабы). Вагондардың тиелуге берілген уақытын хабарлауларды жазу үшін 

станцияда вагондарды тиеуге немесе түсіруге беруді хабарлаудың Кітапшасы жүргізіледі 

формалары ГУ-2, ГУ-2-ВЦ (АРМ болғанда). Хабарлау тәртібін станция бастығы орнатады 

(телефон, телеграф, телефон почтасы және т.б.). Хабарландыру келісімінде жүк жөнелтуші 

оларды қабылдауға міндетті тұлғаларды көрсетеді. Тиелу орындалғанға дейін қабылдап-

тапсырушы жүк жөнелтушіден накладнойды сұрайды, жүктің алып келуіне және тиелуіне 

рұхсатты тексереді, қабылдап-тапсырушынің ескертпесіне беру және жинауды жазады 

(формалары ГУ-45, ГУ-45а, ГУ-45-ВЦ) алымында – вагон номері, бөлімінде – жүктің атауы, 

темір жол администрациясының коды, вагонның керек-жарағы, операция түрі және оның 

орындалу уақыты. Вагонның берілуіне қабылдап-тапсырушынің ескертпесі 2 данада беріледі 

және жүк жөнелтушімен және қабылдап-тапсырушымен қол қойылады. Соңынан жүк 

жөнелтуші жүкті қоймадан немесе тікелей автомобильден тиеуге кіріседі. 

Накладнойдың мәліметтері негізінде қабылдап жөнелтуші жүктерді жөнелтуге 

қабылдау кітапшасына жөнелтімнің мәліметтерін жазады және вагон парағын толтырады. 

Бір жөнелтімді бөлшектеп алып келгенде накладная тиелу біткенше жүк жөнелтушіде 

болады. 

Тиелген вагонды жүк жөнелтуші темір жол станциясының қабылдап-тапсырушысіне 

ұсынады, ол вагонды сырттай тексереді, жүк жөнелтушінің орнатқан пломбаларын тексереді 

(егер жүк пломбалану қажет болса), және жүктің дұрыс орнатылғанын және бекітілгенін 

тексереді (егер жүк ашық жылжымалы құрамда тасымалданатын болса). Мұндай жағдайда 

жүк жөнелтуші накладнойдың келесі бетіндегі графасын толтырады және аты-жөнін, тегін, 
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қызметін көрсетіп қол қояды. Тиелу аяқталған соң жүк жөнелтуші тауар кеңсесіне жүк 

операцияларының аяқталғаны жайлы хабарландыру формасы ГУ-2в-ВЦ тапсырады. 

Хабарландыру жүк операцияларының аяқталғанын хабарлайтын Кітапшаға формасы ГУ-2а-

ВЦ жазылады. 

Тиелудің аяқталған уақытын қабылдап-тапсырушы вагон парағына жазады. 

Вагондардың жиналуына «вагондардың жиналуына қабылдап-тапсырушының Ескертпесі» 2 

данада толтырылады, онда вагонды жинау уақыты және жүк операцияларының аяқталғанын 

көрсететін хабарландыру уақыты жазылады. ескертпе жүк жөнелтушімен (вагонды 

тапсырады) және қабылдап-тапсырушымен (ол жүк тиелген вагонды қабылдайды) қол 

қойылады. Тиеудің көлемі онша көп болмаған жағдайда вагондарды берудің және жинаудың 

ескертпесін біреуін толтыруға болады (бір вагон, бірнеше топ). 

Жүк жөнелтушінің кінәсімен жүк операциялары кідірген болса накладная, вагон 

парағы, қабылдап-тапсырушының ескертуі, жалпы формадағы акт тауар кеңсесіне 

жіберіледі. 
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ПЕРЕВОЗКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
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Тілеп Аққу студент 4 курса «ОПДЭТ» 

руководитель: к.т.н.доцент Касымжанова К.С. 

 

При приеме к перевозке отдельных скоропортящихся грузов и обслуживании их в 

пути приходится учитывать выполнение ряда специфических особенностей: подготовку к 

перевозке, осмотр и проверку качества груза, соблюдение требований к таре, а также к 

способам укладки в вагоне. Эти особенности заключаются в следующем. 

Погрузка мяса и мясопродуктов (за исключением колбасы, топленых жиров и 

консервов) разрешается только после предварительного осмотра их представителем 

транспортного госветсаннадзора, который извещается начальников станции не позднее чем 

за 24 часа до подачи вагонов. 

Туши крупного рогатого скота и других крупных животных при любом способе 

термической обработки должны быть разделаны на продольные полутуши или четвертины; 

мясо свиней предъявляют к перевозке продольными полутушами или целыми тушами без 

голов, баранину и мясо других мелких животных – целыми тушами без голов. Туши, 

полутуши и четвертины должны быть без остатков внутренних органов, сгустков крови, 

побитостей, загрязнений, повреждений поверхности и кровоподтеков. 
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Мороженое мясо должно иметь температуру в толще мышц не выше –6 градусов 

Цельсия, а мороженые мясные блоки – выше –8 градусов Цельсия. При перевозке на экспорт 

мороженое мясо и мясные блоки должны иметь температуру не выше – 10 градусов Цельсия. 

Мясные блоки завертывают в пергамент, пергамин, целлофан или другие прозрачные 

материалы и укладывают в изотермические картонные контейнеры или картонные коробки, 

размещаемые плотными штабелями. Мороженое мясо, перевозимое без упаковки, грузят 

плотными штабелями, предварительно застилая напольные решетки и стены на высоту 

погрузки рогожами или бумагой.  

Температура охлажденного мяса должна быть в толще мышц у костей от 0 до +14 

градусов Цельсия. Поверхность сухая, с корочкой подсыхания, без следов плесени, 

окисления и увлажнения. Обрезную свинину перевозить в охлажденном состоянии не 

разрешается. Остывшее мясо должно иметь корочку подсыхания и температуру в толще 

мышц у костей от +4 до +12 градусов Цельсия. В остывшем состоянии перевозят только 

говядину, баранину и конину, отправляемые с пунктов, не имеющих холодильников, с 

послеубойным сроком хранения не выше двух суток. Охлажденное и остывшее мясо 

подвешивают в вагонах на специальных крюках так, чтобы отдельные места не прикасались 

друг к другу, а также к полу и стенам вагонов. 

Мороженая рыба при предъявлении к перевозке должна иметь температуру в толще 

тела при сухом и мокром замораживании не выше –8 градусов Цельсия. Мороженое филе 

тресковых рыб, окуня и палтуса должно иметь температуру не выше –8 градусов Цельсия, а 

рыбы других пород – не выше –10 градусов Цельсия. Признаки доброкачественной 

мороженой рыбы: чистая естественной окраски поверхность тела, светло- и темно-красные 

жабры, запах свежей рыбы. 

Охлажденную рыбу перевозят в деревянных ящиках или в сухотарных бочках. На дно 

тары, на каждый ряд и верхнюю поверхность рыбы насыпают чистый мелкодробленый лед. 

В бочках и ящиках должны быть отверстия для стока воды. Температура охлажденной рыбы 

в толще мышц должна быть от –1 до +5 градусов Цельсия. Соленую рыбу и сельдь перевозят 

в деревянных сухотарных и заливных бочках и ящиках. Рыбу холодного копчения, вяленую 

и другие рыбные товары перевозят только в таре. Перевозка рыбы горячего копчения не 

допускается. 

Живую рыбу и рыбопосадочный материал (мальков) перевозят с проводниками 

грузоотправителя в живорыбных вагонах, которые, как правило, прицепляются к 

пассажирским поездам.  

Плодоовощи следует предъявлять к перевозке свежими, чистыми. Без повреждений 

механических, вредителями и болезнями, однородными по степени зрелости в каждой 

повагонной партии, упакованными в соответствующую для каждого вида плодов и овощей 

тару, если перевозка без тары не предусмотрена стандартами или техническими условиями. 

Картофель и плодоовощи в изотермических вагонах с охлаждением или отоплением 

допускается перевозить только в таре. Без тары овощи и картофель грузят в вагон навалом на 

высоту, обеспечивающую их сохранность от 1, 3 до 1, 7 м. 
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Аннатация: Современное производство основано на разделении труда. Это 

обусловливает необходимость перевозки сырья, полуфабрикатов или готовой продукции с 

места добычи или производства к местам потребления. Для выполнения перевозок 

необходим транспорт как внутри отдельных предприятий, так и между предприятиями, 

регионами и зарубежными странами. 

Перевозочный процесс как минимум сопровождается двумя перегрузочными 

операциями: погрузкой груза в транспортное средство и выгрузой из него. Чаще всего в 

перевозке грузов участвуют различные виды транспорта (автомобильный, водный, 

железнодорожный, воздушный, трубопроводный, конвейерный и др.). Это увеличивает 

число перегрузочных операций и требует наличие складов для промежуточного хранения 

грузов в ожидании транспортных средств. 

Снижение расходов на основе комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных и складских операций - одна из важнейших народнохозяйственных 

задач. 

 

Ключевые слова: перевозочный процесс, погрузка и выгрузка груза, комплексная 

механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных и складских операций, суточный 

грузопоток, техническая норма загрузки 

В новых условиях хозяйствования необходимо обеспечить выход на передовые 

рубежи научно-технического прогресса, на высокую эффективность производства с 

использованием экономических методов управления, основанных на полном хозрасчете, 

самоокупаемости и самофинансировании. 

Одним из основных направлений перевооружения грузового хозяйства железных 

дорог является всемерное внедрение комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ, сокращение численности работников, занятых ручным трудом, 

особенно на вспомогательных и подсобных операциях [1]. 

В грузовых районах железнодорожные станций погрузочно-разгрузочные работы в 

основном выполняются механизированными дистанциями погрузочно-разгрузочных работ, 

имеющими в своем парке свыше 16 500 подъемно-транспортных машин различных типов. 

Около 28% парка подъемно-транспортных машин составляют электропогрузчики для 

механизации погрузочно-разгрузочных операций с тарно-штучными грузами в крытых 

складах, вагонах и на грузосортировочных площадках. Козловые грузоподъемные краны 

составляют 22 % парка подъемно-транспортных машин механизированных дистанций 

погрузочно-разгрузочных работ, но они выполняют около 45% общего объема 

механизированной переработки грузов. Особенно эффективно их использование на 

контейнерных площадках и для тяжеловесных грузов {труб, проката, лесоматериалов и пр.). 

В парке механизированных дистанций погрузочно-разгрузочных работ имеются и другие 

подъемно-транспортные машины: автомобильные передвижные краны, ковшовые 

погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, краны на железнодорожном ходу, козловые краны и 

др. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ это использование машин и механизмов 

для погрузки грузов на железнодоржный и автомобильный подвижной состав, выгрузки с 

него, перегрузки с одного вида транспорта на другой и перемещения грузов внутри 
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складских помещений, на территории грузовых районов, подъездных путях промышленных 

предприятий и т. п. Основным цель механизации трудоёмких и тяжёлых погрузочно-

разгрузочных работ - облегчение труда занятых на их выполнении людей [2]. 

На железнодорожный транспорте при переработке грузов, которая является одним из 

основные производств, этапов, определяющих качество и уровень работы железных дорог, 

механизация наряду с повышением производительности груда - важное средство сокращения 

времени простоя подвижного состава, улучшения сохранности грузов и вагонов. 

Для осуществления механизации погрузочно-разгрузочных работ на 

железнодорожный транспорте применяют различных подъёмно- транспортные погрузочно-

разгрузочные машины и оборудование, в зависимости от полноты использования которых в 

выполнении конкретных операций различают механизированным, комплексно-

механизированным и автоматизированным грузопереработку. К механизированной 

грузопереработке относят работы, при выполнении которых только основные операции 

производятся машинами (например, захват и перемещение груза из вагона в кузов 

автомобиля грузоподъёмным краном), а вспомогательные операции - застропка груза, его 

направление, отстропка, оттяжка при укладке в штабель и т. п.- осуществляются вручную. 

К комплексно - механизированной грузопереработке относят работы, при ведении 

которых весь производств, процесс от начала до конца операции выполняют машины, а труд 

людей сведён к управлению этими машинами или осуществлению вспомогательные 

операций без применения ручного труда. При этом обычно используются 

специализированным погрузочно-разгрузочные средства, выполняющие определенные 

операции с рядом однотипных грузов.  

К таким работам относятся погрузка, выгрузка, сортировка контейнеров; 

тяжеловесных и тарно-штучных грузов в пакетах; переработка грузов на поддонах; 

перегрузка лесоматериалов. При выгрузке металлов и изделий из них используют также 

электромагнитные захваты.  

Грузопереработка насыпных и навалочных грузов осуществляется с применением 

грузоподъёмных кранов, ковшовых погрузчиков, экскаваторов, погрузчиков и разгрузчиков 

непрерывного действия. При перевозке таких грузов в полувагонах и на 

специализированным подвижном составе осуществляется выгрузка в 

вагоноопрокидывателях и с применением инерционных разгрузочных машин, на сливных 

эстакадах, на специально оборудованных повышенных путях. Выгрузку легкосыпучих 

грузов (цемента, зерна и т. п.) ведут пневматические установками, а в ряде случаев (из 

бункеров)- самотёком. 

Комплексная механизация создаёт предпосылки для организации автоматизированной 

грузопереработки, при которой могут быть автоматизированы только отдельные (главным 

образом основные) грузовые операции (частичная автоматизация) либо весь процесс может 

осуществляться без непосредственного участия человека (полная автоматизация). 

Показатели оценки механизации работ (в т. ч. комплексной) - уровень и степень 

механизации. Уровень механизации определяется как отношение объёма работ, 

выполненных механизированным способом, ко всему объёму погрузочно-разгрузочных 

работ (в % ), степень механизации - как отношение трудовых затрат при механизации к 

общим трудовым затратам на весь объём работы (в %).  

При учёте произведённых работ их оценивают в тонно-операциях, понимая под одной 

операцией комплекс работ, выполняемых с грузом от момента его захвата рабочим органом 

машины (или руками человека) до освобождения. К учёту выполненных работ принимаются 

тонно-операции при перемещении грузов из крытого или открытого склада в вагон или 

автомобиль (погрузка); из вагона или автомобиля к крытый (или открытый) склад 

(выгрузка); из вагона в вагон или автомобиль, из автомобиля в вагой (перегрузка); внутри 

крытого или открытого склада с целью перевески, перекладки, проверки груза, 

освобождения складской площади и др. (не в процессе погрузки, выгрузки из вагонов и 

автомобилей), когда в выполнении этих операций возникает производств, необходимость, а 
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также с целью проверки штучных и тарно-упаковочных грузов при расформировании 

пакетов по требованию грузополучателя (автопредприятия) с последующей погрузкой их на 

автомобили (внутрискладские операции). 

Для выполнения отдельных операций погрузки, выгрузки, сортировки грузов и др. 

погрузочно-разгрузочных работ машины и устройства включаются в определённой 

технологической последовательности в схему комплексной механизации. Для практического 

использования разработаны типовые схемы комплексной механизации [3]. 

Типовая схема комплексной механизации переработки тарно-штучных грузов, 

перевозимых в крытых вагонах, предусматривает выгрузку груза из вагона, промежуточное 

складирование, а затем погрузку его электропогрузчиками или малогабаритными 

автопогрузчиками в автомобили. По этой схеме возможно как напольное, так и стеллажное 

хранение грузов в складе на стандартных поддонах. Для грузовых станций с небольшим 

объёмом грузопереработки сыпучих и кусковых грузов схема комплексной механизации 

предусматривает использование козлового крана грузоподъёмностью 5 г, оснащённого 

съёмными грейферами вместимостью 1,5-2 м3. В схеме комплексной механизации 

переработки сыпучих и кусковых грузов на повышенных путях и с помощью одноковшовых 

тракторных погрузчиков предусмотрена разгрузка грузов из полувагонов самотёком через 

открытые люки. Наиболее перспективной является схема комплексной механизации, в 

которой повышенный путь высотой 2,4 м перекрыт двухконсольным козловым краном, 

оснащённым моторным грейфером для загрузки автомобилей-самосвалов с применением 

виброрыхлителя смёрзшихся грузов и с использованием вибратора для очистки полувагонов 

от остатков сыпучих грузов, двух электрическое или пневматических люкоподъёмников. В 

типовых схемах комплексной механизации выгрузки сыпучих грузов из закрытых складов 

принята технология работ в основные по варианту «вагон-автомобиль». Для этого 

используются электропогрузчики и автопогрузчики, оборудованные ковшами, бульдозерно-

грейферными захватами. Наибольшую производительность обеспечивает применение 

разгрузчиков непрерывного действия с рабочими органами, позволяющими выгружать также 

и слёживающиеся грузы. При выгрузке сыпучих грузов из хопперов и цистерн-цементовозов 

применяются схемы выгрузки самотёком и с использованием всасывающих устройств 

автоцементовозов [4].  

Комплексная механизация переработки лесоматериалов и тяжеловесных грузов по 

типовой схеме осуществляется с применением козловых, мостовых и стреловых 

грузоподъёмных кранов со сменными приспособлениями для захвата металлической, 

железобетонных изделий, круглого леса и пиломатериалов.  

Технологический процесс работы контейнерных пунктов предусматривает схему 

комплексной механизации с использованием двухконсольных козловых кранов, 

позволяющих осуществлять операции погрузки, выгрузки и сортировки универсальных 

контейнеров. Для перегрузки контейнеров брутто 3 и 5 т применяются козловые краны 

грузоподъёмностью 5 т с пролётом 11,3 и 16 м. Застропка, отстропка и перегрузка 

среднетоннажных контейнеров производятся автостропами. Перегрузку крупнотоннажных 

контейнеров осуществляют специальными козловыми кранами с пролётом 25 м 

грузоподъёмностью на захвате 20, 32 и 40 т. Для работы с крупнотоннажными контейнерами 

их оснащают захватами с жёсткой рамой на один типоразмер контейнеров и с раздвижной 

телескопия. рамой - на несколько типоразмеров. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения операций с грузами, принятые к 

отправке. Бригадир комплексной механизированной бригады получает от приемосдатчика 

указание о выгрузке грузов из автомобилей и о месте их складирования. Вагоны под 

погрузку по участкам специализации складов по направлениям, возможности подсчета числа 

принятых мест и наиболее полного использования вместимости склада. Приемосдатчик 

определяет также очередность и порядок погрузки груза в вагон и сообщает комплексной 

механизированной бригаде о времени подачи порожних вагонов под погрузку. Бригада 

приступает к погрузке после определения приемосдатчиком пригодности вагона в 



78 

 

коммерческом отношении. В процессе бригада под наблюдением приемосдатчика 

обеспечивает правильность укладки и крепления груза в соответствии с утвержденной 

схемой погрузки. При выгрузке тарно-штучных грузов из вагонов и выдаче их на 

автотранспорт порядок выполнения операций должен быть следующим. К моменту подачи 

вагонов приемосдатчик определяет место для выгрузки грузов, устанавливает очередность 

разгрузки вагонов и знакомит бригаду с планом предстоящей работы [5]. 

Выводы. 

Типовой технологический процесс работы механизированной дистанции погрузочно-

разгрузочных работ рекомендует различные схемы переработки тарно-штучных грузов. Они 

предусматривают применение малогабаритных погрузчиков с различными грузозахватными 

приспособлениями, стандартных поддонов. 

Для перемещения грузов на поддонах в условиях закрытых помещений применяют 

электропогрузчик. Главной особенностью электропогрузчика является автономность, т.е. 

возможность использования в любом неподготовленном месте. Единственным условием его 

работы является относительно ровная и прочная поверхность основания. Он также может 

выполнять все операции без участия вспомогательных рабочих. Еще одной особенностью 

погрузчика является его высокая маневренность, а также наличие автономного 

электропитания, использование гидропривода для подъема груза. 
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Аннатация: Обеспечение безопасности дорожного движения – сложная 

многоплановая проблема. Поэтому меры по предупреждению ДТП и дорожно-

транспортных преступлений должны носить комплексный характер. 

Следует иметь в виду, что деятельность по предупреждению ДТП непосредственно 

влияет на динамику дорожно-транспортных преступлений. Поскольку грань между ними 

лежит в сфере последствий, а нарушения могут быть (и бывают) совершенно идентичны, 

профилактическая работа, направленная на предупреждение как дорожно-транспортных 

происшествий, так и дорожно-транспортных преступлений, может быть в целом 

качественно однородна. 
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В настоящее время в нашей стране в основном сложилась государственная система 

обеспечения безопасности дорожного движения, включающая в себя разветвленную сеть 

органов и организаций, каждая из которых в пределах своей компетенции осуществляет 

меры по предупреждению ДТП и снижению их тяжести и последствий. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, дорожно-транспортные 

ситуации, анализ аварийности, безопасность движения, службы безопасности 

автотранспортных предприятий, водитель, автомобиль, дорога, пешеход.  

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это событие, возникшее в процессе 

движения по дороге автотранспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, окружающая среда, 

либо причинен иной материальный ущерб. ДТП является следствием транспортной аварии, 

возникшей в процессе дорожного движения из-за отказов транспортного средства, ошибок 

водителей, пассажиров, пешеходов, повреждений дорог, путей, придорожных сооружений и 

транспортируемых грузов. ДТП может быть вызвано также неблагоприятными и опасными 

природными процессами – ураганами, лавинами, селями, наводнениями, землетрясениями, 

снегопадами. Анализ аварийности в РК показывает, что по сравнению с зарубежными 

странами число погибших в результате ДТП в относительных величинах на 10 тыс. 

транспортных средств в Казахстане превышает аналогичные показатели экономически 

развитых стран [1]: 

- в Казахстане – 12,4; 

- в Германии – 2,6; 

- во Франции – 2,8; 

- в США – 2,4. 

Число погибших на 100 тыс. населения составляет: 

- в Казахстане – 24; 

- в Германии – 12,1; 

- во Франции – 14,7; 

- в США – 15,6. 

Существуют следующие виды контроля безопасности дорожного движения: 

- государственный; 

- ведомственный; 

- общественный. 

Борьбу с аварийностью на автомобильном транспорте в Казахстане возглавляет и 

координирует дорожно-патрульной службы дорожной полиции Министерства внутренних 

дел РК, которая разрабатывает правила, нормативы и стандарты по безопасности дорожного 

движения (или участвует в создании таких документов) и контролирует соблюдение всеми 

предприятиями, организациями, учреждениями и отдельными гражданами этих правил, 

нормативов и стандартов. 

Главная задача ДПС ДПзаключается в совершенствовании организации дорожного 

движения, чтобы обеспечить его безопасность и повысить эффективность использования 

транспортных средств. Для этого ДПС ДП постоянно проверяет техническое состояние 

транспортных средств и улично-дорожной сети, ежегодно проводит государственные 

технические осмотры (ТО) автомобилей, мотоциклов и прицепов, контролирует выполнение 

мероприятий по охране окружающей среды от вредного влияния транспортных средств и 

выполняет ряд других работ. Госавтоинспекция работает в тесном взаимодействии с 

дорожными, транспортными, коммунальными, научно-техническими организациями, а также 

высшими и средними техническими учебными заведениями. 

Большую помощь ДПС ДП оказывают службы организации дорожного движения в 

дорожно-эксплуатационных предприятиях и службы безопасности движения 

автотранспортных предприятий. Службы организации дорожного движения изучают 

статистические материалы по аварийности, систематически обследуют дороги, выявляя 

места повышенной опасности, разрабатывают мероприятия по ликвидации опасности, 
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способствуют внедрению современных технических средств управления движением, 

улучшают дорожную информацию водителей, а также организуют тех. помощь 

поврежденным автомобилям и их эвакуацию. 

Работники службы безопасности автотранспортных предприятий заняты повышением 

квалификации и дисциплины водителей. Они обследуют условия работы на автомобильных 

маршрутах, разрабатывают предложения по их улучшению, проводят служебное 

расследование ДТП. 

Большую роль в борьбе с авариями на автомобильном транспорте играет 

общественность. добровольное общество содействия автомотолюбителей (ОСА) проводит 

широкую разъяснительную работу среди своих членов по предупреждению ДТП. 

Причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут быть 

следующие причины: 

- умышленные нарушения Правил дорожного движения (ПДД); 

- неосторожные действия участников движения: 

- выход транспортного средства из повиновения водителя; 

- техническая неисправность транспортного средства и другие. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что наиболее часто ДТП 

возникают в летне-осенний период (июня – октябрь), когда на дорогах резко увеличивается 

интенсивность движения личных автомобилей. Доля дорожно-транспортных происшествий 

за эти пять месяцев составляет примерно 55-60 % годовых. По дням недели ДТП 

распределяются также неравномерно. По статистике, наибольшее их число попадает на 

пятницу и субботу, когда по окончании трудовой недели люди устремляются за город. В 

течение суток наиболее опасны вечерние часы, приблизительно с 17 до 21ч. В течение этих 

четырех часов совершается 30-35% от общего числа ДТП за сутки. В это время возрастает 

интенсивность транспортных и пешеходных потоков, а освещенность дорог ухудшается, что 

осложняет работу водителя. 

Дорожно-транспортное происшествие протекает очень быстро, иногда в течение 

нескольких секунд. Развивается оно следующим образом. Вначале в процессе нормального 

движения возникает опасная дорожная обстановка, при которой какое-нибудь препятствие 

оказывается на полосе движения транспортного средства. Такое препятствие может быть как 

неподвижным (выбоина на дорожном покрытии, скользкий участок дороги), так и 

движущимся (другое транспортное средство, пешеход, животное). 

В опасной дорожной обстановке участники движения обязаны принять все меры для 

ее ликвидации. Если эти меры не приняты или приняты с запозданием, возникает аварийная 

дорожная обстановка, в которой предотвратить ДТП, технически невозможно. В такой 

обстановке водитель не может избежать ДТП, даже используя все технические средства, 

имеющиеся в его распоряжении. 

Так, например, пешеход, внезапно сошедший с тротуара и пересекающий улицу перед 

движущимся автомобилем, создаст опасную дорожную обстановку. Водитель, заметив 

пешехода, может своевременно затормозить или повернуть рулевое колесо и предотвратить 

наезд. Если он этого не сделает или сделает слишком поздно, автомобиль приблизится к 

пешеходу, опасная дорожная обстановка перерастет в аварийную ситуацию и наезд станет 

неизбежным. 

Все дорожно-транспортные происшествия подлежат тщательному изучению и 

внимательному разбору, чтобы установить причины и выявить виновных. К основным 

причинам ДТП относятся: 

- недисциплинированность пешеходов, часто пренебрегающих собственной 

безопасностью и движущихся, не обращая внимания на транспортные средства; 

- недостаточная квалификация водителей, их невнимательность, самонадеянность 

или внезапное ухудшение здоровья; 

- неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств (в 

особенности механизмов и узлов, от которых зависит безопасность); 
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- плохие дорожные условия; 

- неудовлетворительная организация движения; 

- неправильное размещение груза в автомобиле, плохое его закрепление. 

Причины ДТП, связанные непосредственно с водителем: низкая квалификация, 

переутомление, сон за рулём. 

Дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями: смертельный 

исход, тяжелые телесные повреждения, большой материальный ущерб. 

Кроме того, исследуют работники органов юстиции: следователи, прокуроры, судьи. 

Для объективного изучения обстоятельств ДТП, установления его причин и действий 

участников проводят судебную автотехническую экспертизу. Экспертами являются 

квалифицированные специалисты в области дорожного движения, конструкции и теории 

автомобиля, психофизиологии водителя и других научных дисциплин. 

Для изучения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий 

используется системный анализ. Система «водитель – автомобиль – дорога» рассматривается 

как динамическая информация с обратной связью. Главным элементом системы является 

водитель, который воспринимает информацию о дорожной обстановке, режиме движения, 

показаниях приборов, положении органов управления и т.п., перерабатывает эту 

информацию, принимает соответствующие решения и воздействует на органы управления 

машины, оптимизируя режим движения в соответствии с дорожной обстановкой. 

Данные статистики показывают, что дорожно-транспортные происшествия 

происходят: в 10... 15% случаев из-за технических неисправностей машин, в 20 ...30% 

случаев - по причине плохих дорожных условий, в 60 - 70% случаев они зависят от 

неправильных действий водителей. 

По мнению психологов, управление автотранспортным средством должно 

рассматриваться как поведение человека, связанное с риском. Для того, чтобы 

предупреждать опасное развитие ДТС водителю следует иметь правильные психологические 

установки, т.е. взвешенное отношение к своей работе за рулем и реальной опасности 

дорожного движения. Лихач и водитель, парализованный страхом, - это две крайности, одна 

другой стоящая. Набор психологических установок, необходимых водителю, сведен в 

своеобразные «10 заповедей», довольно полно отражающих требования к водителю с точки 

зрения безопасности движения: 

- предупредительность и доброжелательность; 

- прогнозирование действий других участников дорожного движения и ДТС; 

- четкость и понятность действий для всех водителей и участников движения; 

- движение по своей полосе, избегание лишних маневров; 

- избегание рискованных обгонов; 

- умение правильно выбирать скорость; 

- терпение, спокойствие в заторах; 

- соблюдение безопасной дистанции; 

- самообладание даже при ДТП; 

- согласованность действий. 

Если у водителя не выработаны правильные установки, среди которых и установка на 

прогнозирование дорожно-транспортных ситуаций, то изучение опасных ДТС не принесет 

никакого результата [2]. 

Выводы. 

Безопасность движения зависит от надежности элементов системы и характера их 

взаимодействия внутри системы. Дорожно-транспортное происшествие рассматривается как 

следствие недостаточно надежной работы системы. Для определения условий безопасности 

движения машин и установления причин дорожно-транспортных происшествий необходимо 

изучить факторы, воздействующие на систему «водитель - автомобиль - дорога». При 

определении условий безопасности основное внимание необходимо обращать на факторы 

самой системы. 
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Қазақстан жастары - елдің болашағы. Қай кезде де халқымыз өзінің болашағы - 

жастар тәрбиесіне көңіл бөліп отырған. Ұлт пен ұлыстың аманатын арқалаған жас өскінді 

тәрбиелеудің жолдары мен амалдары да сан тарау. Солардың ішінде шешуші рөл атқаратын 

тәлім мен тәрбиенің бір түрі - жастарды патриотизм үлгісінде тәрбиелеу. Қазіргі кезде 

жастарымыздың арасында Отанды қорғауға деген саналы көзқарастың болмауы салдарынан 

әскер қатарында қилы келеңсіздіктер жиі кездесіп қалады. Сондықтан да балабақшадан 

бастап, мектепте, ЖОО-да және өзге де мекемелерде патриоттық тәрбие беруді қолға алудың 

қажеттігі айқын байқалуда. Тәрбиенің бұл түрі жас ұрпақты елін қорғауға, ұлттық әскер 

сапында адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулиды. Қазіргі таңда Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік–экономикалық даму барысында саяси–идеологиялық, мәдени 

тұрғыдан жаңаруына сай жас ұрпаққа отансүйгіштік тәрбие беру,жастар шығармашылығына 

қолдау көрсету үкіметіміздің жаңа стратегиялық бағдарламасының басым бағыттарының бірі 

болып саналады [1]. 

Жастар шығармашылығына да қолдау көрсетудің бір қырына тоқтала кеткен жөн. 

Ғылым–білім, мәдениет пен өнер саласындағы талантты жастарды қолдауда Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президенті қоры орасан зор жұмысты атқарып отыр. Өйткені, Қазақ 

елінің атын үшінші мыңжылдық тарихына жазатын, аға толқынның ғылым мен мәдениеттегі 

өрелі жолын лайықты жалғастыратын да осы бүгінгі толқын - жастар болмақ. «Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президенті қоры» қоғамдық қорының атқарушы директоры біраз жыл 

Бектас Мұхамеджанов болды. 

Еліміздің тұңғыш Президенті қорының мақсаты мен міндеттеріне тоқталсақ: 

Қор қызметінің негізгі мақсаты - Қазақстан мемлекеттігін нығайтуға, отан сүйгіштікті 

қалыптастыруға, қоғамымыздың әрі қарай демократияландырылуына, еліміздің мәдени, 

экономикалық және саяси саладағы халықаралық байланыстарының одан әрі дамуына 

атсалысу. 

Бүгінде қор тарапынан сан–салалы жұмыстар қолға алынып, атқарылған шаралар аз 

емес. Атап айтқанда, Қазақстанның, Ресей, Қытай, АҚШ, Израиль, Үндістан, Германия және 

т.б. елдердің ғалымдары, қоғам қайраткерлері, саяси және іскер топтарының өкілдері 

қатысуымен Парламент үйінде «Н.Назарбаевтың Еуразиялық доктринасы: Шығыс пен 

Батыстың сұхбаты» атты халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция өткізілді. Осы 

ғылыми жиынның жұмыс қорытындылары бойынша еуразиялық интеграцияның тиімділігін 

арттыру жөнінде бірқатар ұсыныстар дүниеге келді.  

2011 жылы «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қоры» қоғамдық қоры 

ЮНЕСКО–ның ұйымдастыруымен өткен Білім конференциясына қатысушылар адамзаттың 

басын біріктіретін білім ғана деген байлам жасаған еді. Мықты маман болып, өмірдің сан 

кетігін бүтіндер ақылды, дарынды, талапты жастарымыз аз емес.  

Мәселе, солардың алғашқы қадамына қолдау көрсетіп, көмек жасауда. Осы мақсатта 

Қор жанынан республикамызда және шет елдердегі ғылыми–зерттеу орталықтарында жұмыс 

істейтін отандық ғалымдардан кеңес құрылды [2]. 

2017 жылы Мемлекет экономикасында 1205,8 мың жастар жұмыспен қамтылған, 

немесе олар жалпы халықтың 28%-ын құрайды. Сонымен бірге 15-24 жас аралығындағы 

жастардың үлесі – 50,5% және 25–29 жас аралығындағы жастардың үлесі – 49,5%. Жұмыспен 

қамтылған жоғарғы және аяқталмаған жоғарғы білімі бар жастар үлесі - 17,1% -ды құрайды, 
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oрта мамандар – 27,1%-ды және жалпы орта білімді жас азаматтар – 44,3% -ды құрайды. 

Ауыл, орман және балық шаруашылық секторларында 356,8 мың жастар жұмыспен 

қамтылған (жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санының 29,6%-ын құрайды), 

өнеркәсіпте және құрылыста – 189,5 мың (15,7%), ал қызмет көрсету саласында – 659,1 мың 

(54,7%) жастар жұмыспен қамтылған. 

Әлеуметтік қызметкерлерге келетін болсақ, Қазақстанда - әлеуметтік қамсыздандыру, 

білім, жұмыспен қамту қызметі және әскери салаларда жұмыспен қамтылған. 

Әлеуметтік қызметтер жұмысының негізгі бағыттары: 

- Психологиялық – педагогикалық , медициналық – әлеуметтік , заңдық көмекті 

жүзеге асыру және кәмілетке толмағандармен басқа да жастар өкілдеріне консультациялар 

беру; 

- өздерінің тәни кемістіктеріне байланысты ерекше қолайсыз жағдайларда қалған 

адамдарға әлеуметтік көмек; 

- жас отбасыларына әлеуметтік көмек; 

- еңбек және оқу ұжымдарында жастарды құқықтық қорғау; 

- мінез - құлқы девиантты кәмелетке толмағандарға, қадағалаусыз және панасыз 

қалған кәмелетке толмаған азаматтарға әлеуметтік көмек; 

- құқықтық насихат, жастардың жұмысқа орналасу, білім беру және кәсіптік даярлау 

, бос уақытын өткізу, туризм және спорт салаларындағы құқықтарын іске асыру мүмкіндігі 

туралы оларды хабардар ету; 

- жастардың жұмысқа орналасуына және жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу болып 

табылады [3]. 

Жастардың арасындағы субмәдениет туралы сөз қозғамас бұрын, алдымен бұл түсінік 

астарында не жатқандығын анықтап алу керек.  

«Субмәдениет (лат. sub - төменгі, нем. kultur - мәдениет) мағынасы дәлме - дәл 

аударымда «астыңғы мәдениет», ірі мәдени құрылым ішіндегі белгілі бір топтар, 

бірлестіктер мәдениеті дегенді білдіреді. Субмәдениет көбінде қоғамда өктем болып тұрған 

мәдениет пен әлеуметтік құрылымға оң немесе теріс қатынас нәтижесінде пайда болады. 

Қазіргі жағдайда субмәдениет үлкен аймақтық, ұлттық мәдени құрылым негізінде пайда бола 

отыра сол мәдениеттегі классикалық дәстүрден тысқары тұрады. Субмәдениеттің әлеуметтік 

бастауын әр түрлі жас ерекшеліктеріне байланысты топтар, бейресми бірлестіктер т.б. 

құрайды.  

Жаңа заман - көптеген дүниелердің даму шыңына жеткен, жаңа лептің бастау алған 

кезеңі болды. Ол тек техникалық жетістіктер, ғылыми ашылуларға ғана байланысты емес. 

Сонымен қатар рухани, мәдени жаңашылдықтың да белең алған уақыты [4]. 

Жастардың өмір сүру қалпы және тіршілік ұстанымы контрмәдениет шеңберінде 

болуы мүмкін емес сияқты. Себебі субмәдениет – жалпы мәдени құндылықтар мен 

нормаларға қайшы келмейтін жалпы мәдениеттің бір бөлігі, ал контрмәдениет – жалпы 

мәдени құндылықтар мен нормаларға қайшы келетін жалпы мәдениеттің бір бөлігі. Хиппи 

құбылыс ретінде алғаш АҚШ - та 60 – жылдардың басында өзгеріп кеткен қажеттіліктер мен 

оны қанағаттандыра алмаушылық мәселелері негізіндегі контрмәдениетті көңіл күйдің 

көрінісі ретінде пайда болды. Ал Батыс және Шығыс Еуропа елдеріндегі «тақыр басты» 

жастар қозғалысының пайда болуы, оның Ресейдегі қатыгездену және саясаттану тарихы - 

жастар субмәдениетінің емес, контрмәдениетінің көрінісі. Қазақстан - белгілі дәстүрлер мен 

жаңашылдықты өзіне жинақтаған ерекше мемлекет [5]. 

Біздің жастар, бір жағынан, қоғамның инновациялық потенциалы болып табылады 

және білім алуда , жаңашылдықты қабылдауда, мамандығы бойынша өсіп - өркендеуде және 

өмірдің басқа да салаларында жеткілікті белсенділік танытады. Бірақ, сонымен қатар, тәрбие 

мен құндылықтарды мұра ретінде қабылдаудағы дәстүрлерді де ұмытпайды. Дәл осы 

санадағы дәстүрлілік пен діл ерекшелігі жастардың ерекше субмәдениетінің қалыптасуын 

тежеп тұр. 
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Қазак халқы өз ұрпағын ізгілікке, отансүйгіштікке тәрбиелеп келеді. Осы тәрбиені 

одан әрі жалғастыру үшін әрбір отансүйгіш азаматтардың өткен күнгі тарихты, 

батырларымыздың ерлік рухын білуі керек. Қазақ жастарының бойына ұлттық рухты сіңіру 

жақсы тәрбие беру деген сөз. Бұл жағдайда әлемнің екінші ұстазы, ұлы ойшыл Әл – 

Фарабидің « Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық 

өміріне апат әкеледі» - деген. Яғни барлық уақытта тәрбие бірінші орында тұратыныны 

жайлы айтқан екен. Сондықтан да осы Әл - Фараби бабамыздың жолын ұстана отырып, 

біздер, яғни жас ұрпақ тәрбиелеушілер тәрбиені қалай қолға алсақ, патриоттық сезімде де 

дәл осындай дәрежеде, биік ұстауымыз қажет. Білім мен тәрбие қалай егіз жүрсе, мемлекет 

пен халық арасында да осындай ажырамас туыстық қатынастар болуы шарт. 

Келешекте дұрыс қоғамды қалыптастыру үшiн бөтен мәдениет түрiн қабылдамаудың 

жолын шешу керек. Өзiмiздiң қазақы дiлiмiз бен мәдениетiмiзге тән ерекшелiктерiмiздi 

тануға тиiспiз. Ұмыт қалған салт-дәстүрiмiздi қайта жаңғыртып, дамытып, өзiмiздiң қазақ 

деген атқа лайық мәдениеттi, оның салаларын қазiргi жастарға насихаттау керек. Бүгінде 

мектеп, университет және отбасы жастарға жай «бақылаушы» позициясын ұстанбаулары 

керек, керісінше, жеке адамның бүкіл қоғам мүддесін игеру үшін жарыс мүмкіншілігіне тең 

дәрежеде ұмтылу позициясын қамтамасыз ету керек. 

Жастар саясаты - ел ертеңін айқындайтын басым бағыт. Жастар саясаты жастардың 

білім, еңбек және жұмыспен қамту, денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік құқықтарын 

қамтамасыз етуге, шығармашылық әлеуетін дамытуға, жастарды ауқымды әлеуметтендіру 

және патриотизм құндылықтарын қалыптастыру үшін жағдай жасауға бағытталған.  

 Қортындылай келе, мемлекеттік жастар саясатының басты мақсаты - еліміздің 

әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуына үлес қосуға, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға 

тәрбиелеу болмақ.  
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Қазіргі заманда нашақорлық - қауыпты дерт. Күшті есірткілер бірнеше аптаның 

өзінде-ақ, адамның бойын бой ұсындырып, бірнеше жыл ішінде адам өмірін бұзатындығын, 

адамдарға оның зияндығын және оған қарсы қалай күресу керек екендігі жайлы үнемі 

ақпараттық- профилактикалық жұмыстардың жүргізіліп отыруы қажет. 

 Нашақорлық (гректің nark – қимылсыздық, mania – ессіздік, құштарлық 

мағынасында) – есірткі құрамдас немесе психотроптық, яғни оларға ұқсас заттарға 

тәуелділіктен туындайтын организмнің аса ауыр және тұрақты тәндік, психикалық өзгеруіне, 

бұзылыстарына, кейде өлімге әкелетін дерт. «Есірткілерді тұтыну», «нашақорлық» және 

«наркотизм» сөздерінің мағанасын ажырата білген жөн. Есірткілік заттарды тұтыну алкоголь 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkisi.kz%2Fkk%2Fcategories%2Fsayasi-modernizaciya%2Fposts%2Fkazakstan-zhastary-zhane-patriottyk-sezim
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkisi.kz%2Fkk%2Fcategories%2Fsayasi-modernizaciya%2Fposts%2Fkazakstan-zhastary-zhane-patriottyk-sezim
http://yvision.kz/post/556012
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мен темекі тұтынуға ұқсас: бұлардың бәрі «зиянды ләззаттарға» жатады, өйткені олар 

тұтынушыға субъективтік ләззат сезімін сыйлайды, бірақ қосымша организмге зиянын 

тигізеді. Есірткілік заттарды тұтыну тек «ләззат алу» ғана емес, сондай-ақ дәрігермен дәрілік 

препарат (ауруды басатын, ұйықтататын, психостимулятор) ретінде берілуі мүмкін. Егер 

есірткілерді тұтыну үзіліссіз және үнемі болса, тұтынушының организмінде өзгерістер пайда 

болып, нәтижесінде есірткілерден тәндік немесе психикалық тәуелділік туындайды. 

Есірткінің зардабы және асқынуы: 

- Нашақорлардың есірткіден улануынан оның бүкіл психикасы өзгереді. 

- Жүйке жүйесін бірден уландырады, елітіп, еліртіп жібереді, ақылмен істейтін 

жұмыстардан бастартатын болады, өмірге қажетті барлық жұмысты орындауға ынтасы, 

белсенділігі пәс болып тұрады, енжар өмір кешеді. Есірткі адам психикасына өте қатерлі. Ол 

ойламаған қылмыстарға итермелейді, нашақор ашуланшақ, шамшыл келеді. 

- Осы кезеңде түрлі елестер пайда болады, яғни, ақырын ғана шыққан дыбыс 

нашақорға тау құлап жатқандай болып естіледі, алдында жатқан бір тал шыбық бөрене боп, 

тау төбе болып елестейді демек адамның аңғару, ойлау қабілеті нашарлап, бос 

сандырақтайды, бос күлетін болады. Зейін алаңдаушылығы көбейіп, қимылы тежеледі. 

Сонымен, нашақорлықпен күресу жолдарын атап өтсек: 

- Есірткіге қарсы күрес бөлімдерінде қызметкерлердің санын көбейту қажет, өйткені 

саусақпен санарлық топқа есірткі бизнесі дес береді деуге сену қиын. 

- Есірткіні анықтап, ұстап тауып алатын құрал-саймандар, техникалармен есірткіге 

қарсы күрес топтарының толық қамтамасыз етілуі керек. 

Әлемді жайлаған нашақорлық дерті күн сайын тамырын тереңге жайып барады. Бұл 

«жұқпалы ауруға» Қазақстан да шалдыққан. Ол уақыт озған сайын асқынып бара жатыр деп 

айтуға болады. Оған әр түрлі себептері бар. Біздің ойымша, ең негізгісі – есірткі және 

психотроптық заттарға қолжетімділік. Бұған дәлел күн сайын әр-түрлі есірткі немесе 

психотроптық заттармен ұсталғандар жәйлі ақпарттар. Есірткі заттарды қолданатындардың 

басым көпшілігіне - мектеп жасындағы бойжеткендер мен бозбалалар жатады. Өйткені 

жасөспірімдер еліктегіш келеді, сондықтан бір рет есірткіні қолдансам ештеңе ете қоймас 

деп, қалай нашақор болғанын білмей қалады.  

Ал есірткінің қармағына бір іліккен адам, одан оңай құтылып кете алмайды. 

Нашақорлық дертіне шалдыққан адам онсыз өмір сүре алмайтындай күйге түсіп өзінің 

денсаулығын, өмірін құртып қана қоймай, жақындарының, қоршаған адамдардың өміріне де 

қауіптөндіреді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 9 наурыздағы № 186 

қаулысымен бекітілген тізіміне медициналық мақсатта пайдалануға тыйым салынған есірткі 

заттардың 72 атауы көрсетілген. 

Бұларға гашиш, анаша, героин, кокаин, каннабис, апиын және тағы басқа заттар 

жатады. Психотроптық заттар-адамның психикалық функциясына әсер ететін қауіпті заттар. 

Тізім бойынша мұндай заттардың 38 атауы берілген. Оларға аминорекс, месхалин, 

метамфетамин, псилоцин және тағы басқалары жатады [1]. Мемлекет тарапынан қаншама 

есірткі бизнесіне қарсыс-шаралар қолданылып жатқанмен осындай қылмыстардың санының 

азаятын түрі көрінбейді. 

Сондықтан қазіргі таңда қоғамымызда есірткілік заттарға және оның бизнесіне қарсы 

күрес күшейіп осындай қылмыстардың алдын-алу жолдары қарастырылуда. Соның біріне 

қылмыстық заңнаманы ізгілендіруге бағытталған және 2011 жылдың 18 қаңтарында қол 

қойылған заңның шеңберінде Қылмыстық Кодекстің 259-бабының 1 бөлігі 

декриминализацияланды, онда өткізу мақсатынсыз есірткіні ірі көлемде заңсыз сақтағаны 

үшін жауапкершілік көзделген болатын. Бұл есірткіге тәуелді адамдарға агрепрессивтік 

қысымды төмендету мақсатында жасалған қадам болатын [2]. 

 Облыстық психикалық денсаулық орталығының статистикалық мәліметтеріне 

сүйенсек: 

Ақмола облысындағы наркалогиялық жағдай 2019 жыл 6 ай аралығында тіркеуде 

тұрғандар: 
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Алкоголизммен жатқан ер адамдар - 7238, ал нашақорлықпен 531. 

Ал әйел адамдар саны: алкоголизммен - 1551, нашақорлықпен - 49.  

Жасөспірім балалардың ішінде алкоголизммен жатқандар - 10, ал таксикоманиямен 

жатқандар – 2. 

Аталған мекеменің стационарлық жағдайына келетін болсақ мекемеге жаңа түскен 

жалпы аурулар саны - 2018 жылы 253, ал 2019 жылы 219 адам. 

Соның ішінде ауылдық округтен келген аурулар саны: 2018 жылы 74, ал 2019 жылғы 

санақ бойынша 84. 

Жазылып шыққандар 2018 жылы 255, ал 2019 жылы 220 адам.  

Орташа есеппен стационарлық мерзімге жататын аурулар саны 2018 жылы 32,0 болса, 

ал 2019 жылы 32,9.[3]. 

Жалпы Қазақстанда ресми мәлімет бойынша 54 мыңға жуық нашақор тіркеуде 

тұр.Бұл бірнеше рет көзге түсіп тіркелгендері.Тіркелмегендерінің қанша екені әзірге белгісіз. 

Республикамызда нашақорларды емдейтін 9 орын бар. Үстіміздегі жылы мамандар 

нашақорлыққа бас ұрған адамдарға арнайы тексеру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде 

нашақорлардың 60 пайызы 30 жасқа дейінгі жастар мен әйел адамдар екені анықталып отыр. 

Есірткі таратуға қарсы қылмыстық жаза күшейтілді. Үкімет тарапынан қомақты 

қаржы да бөлінуде. Бірақ, нашақорлардың саны азаяр емес. Заңгерлердің айтуынша, есірткі 

бизнесі тамырының тереңге бойлауына одан түсетін қыруар ақша себеп болуда.[4]. 

Қорыта келе, нашақорлық қоғам дерті. Нашақорлықпен күресуге жалғыз адамның 

шамасы келмейді. Бұл жерде заң сақшылары, нарколог мамандар, ата-аналар және сіздер мен 

біздер үшін әрбір Қазақстан азаматы шетте қалмауы керек. Ғасыр дертімен күресу қажет. 

Дүниедегі ең қымбат нәрсе ол адам өмірі. Әр адамның өмірі өз қолыңда демекпіз. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив развития интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза. Актуальность данной проблемы 

определяется сложной экономической ситуацией, в рамках которой происходит 

формирование общих рынков товаров, капитала и рабочей силы; наличием 

институциональных барьеров интеграции; невысокой конкурентоспособностью 

объединяющихся экономик на мировом рынке. Проводится исследование ресурсного 
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потенциала объединенной экономики ЕАЭС, тесноты торговых связей между странами-

партнерами, перспективных кооперационных проектов.  

В истории человечества можно найти немало примеров различных форм 

межгосударственной интеграции. Это естественный процесс, цель которого – получение 

выгод от сотрудничества. В настоящее время, по разным оценкам, количество 

международных соглашений только в области экономики (экономических, валютных, 

таможенных союзов, рынков свободной торговли и т. д.) в мире составляет более 80. 

Наиболее известными из них являются Всемирная торговая организация (ВТО), Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Европейский союз (ЕС), В Гришина О. А. и др. 

Проблемы и перспективы евразийской интеграции (на примере ЕАЭС) Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА), Организация АзиатскоТихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и др. В период экономических кризисов создание таких союзов, как 

правило, активизируется. Так, в 2015 г. создано крупнейшее партнерство TransPacific 

Partnership (TPP), объединяющее 40% мировой торговли. Экономические выгоды от 

межгосударственного сотрудничества – это сокращение трансакционных издержек ведения 

бизнеса, расширение рынков сбыта, доступ к новым источникам финансирования, 

стимулирование здоровой конкуренции, установление взаимовыгодных кооперационных 

связей, использование эффектов сравнительных конкурентных преимуществ[1]. В то же 

время межгосударственное экономическое сотрудничество порождает и новые проблемы, 

связанные прежде всего с институциональными барьерами – различием в законодательстве 

странучастниц, дифференциацией налоговых ставок, разными условиями хозяйственной 

деятельности (ставки рефинансирования, уровень инфляции, регулирование валютного 

курса). Еще одна проблема, возникающая в связи с введением режимов свободной торговли, 

– разница в стартовых условиях взаимодействия, которая зачастую приводит к закрытию 

национальных производств, неравному распределению коллективной эффективности и 

консервации технологической зависимости менее развитых стран от своих более сильных 

партнеров. Естественно, что все эти проблемы не относятся к числу неразрешимых, но для 

их смягчения или устранения необходимы время и значительное число средств. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве В настоящее время на 

постсоветском пространстве можно выделить следующие основные центры интеграции: 

Евросоюз, Россия и Китай. В основе интеграции трех бывших союзных республик (Латвия, 

Литва, Эстония) в Евросоюз лежит экономическая мотивация – желание приблизиться по 

уровню жизни (экономическому развитию) к странам ЕС. Со стороны ЕС – это и 

экономический интерес (приток дешевой рабочей силы, рынки сбыта), и безопасность 

(создание буферной зоны вокруг стран Западной Европы, включая продвижение НАТО). 

Россия старается сохранить свое влияние на другие бывшие союзные республики. 

Экономические интересы России – рынки сбыта и рынки рабочей силы1. Экономические 

интересы бывших республик СССР – импорт энергоносителей, выгоды от участия в 

совместных цепочках создания стоимости и расширение рынка сбыта товаров национального 

производства. Одновременно присутствуют интересы безопасности – Россия является 

единственным государством на постсоветском пространстве, которое может защитить себя и 

другие страны от внешнего агрессора. Одна из важнейших задач России – предотвратить 

распространение НАТО на Восток. Китай со своей быстроразвивающейся экономикой 

притягивает к себе в первую очередь страны, с которыми у него есть общие границы, в том 

числе Россию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Интеграция основывается на 

экономическом интересе. Для Китая это небольшой, но рынок сбыта, а также территория, 

через которую необходимо обеспечить быструю доставку товаров в Европу2. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве начались в момент распада СССР 

в 1991 г. и шли по двум основным направлениям: ‒ экономическому – содействие 

межгосударственной торговле, формирование общего экономического пространства; 1 По 

некоторым оценкам, вклад трудовых мигрантов из Киргизии в ВВП России превышает 20%. 

Доля ЕАЭС в торговом обороте Китая – чуть больше 2%. Китай активно продвигает проект 
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Нового Шелкового пути[2]. В настоящее время членами СНГ являются Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан и Украина. СНГ предполагает сотрудничество в политической, экономической, 

экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; всестороннее развитие 

государств-участников в рамках общего экономического пространства, межгосударственной 

кооперации и интеграции; обеспечение прав и свобод человека; сотрудничество в 

обеспечении международного мира и безопасности, достижении всеобщего и полного 

разоружения; взаимную правовую помощь; мирное разрешение споров и конфликтов между 

государствами – участниками организации1. Вместе с тем СНГ как международная 

организация имеет не очень большое число «точек соприкосновения» между своими 

членами. Поэтому руководители странучастниц вынуждены искать альтернативные 

интеграционные варианты. На пространстве СНГ сформировалось несколько организаций с 

более конкретными общими целями и задачами.  

В 2014 г. был подписан договор о создании на базе ЕврАзЭС Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Евразийский экономический союз – международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью. Основными целями ЕАЭС являются: ‒ создание условий для 

стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного 

уровня их населения; ‒ стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов в рамках Союза; ‒ всесторонняя модернизация, кооперация и 

повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики2. Ресурсный потенциал ЕАЭС Общая характеристика объединенных экономик 

стран – участниц ЕАЭС (2014 г.): валовой внутренний продукт – 2,17 трлн долларов (3,2% 

мирового ВВП); промышленное производство – 1,3 трлн долларов (3,7% мирового 

производства); объем внешней торговли товарами с третьими странами – 877,6 млрд 

долларов (3,7% мирового экспорта, 2,3% мирового импорта); численность населения (на 1 

января 2015 г.) – 182,1 млн человек (2,5% от мировой численности населения), самая 

большая территория в мире (более 20 млн кв. км). В табл. 1 приведены данные о валовом 

внутреннем продукте стран – участниц ЕАЭС. По запасам топливно-энергетических 

ресурсов ЕАЭС – единственное объединение государств, которое полностью обеспечено 

всеми топливно-энергетическими ресурсами и в значительной степени их экспортирует. 

Интеграционные процессы в ЕАЭС являются продолжением процессов, которые проходили 

в рамках ЕврАзЭС. Многие вопросы перемещения товаров как внутри ЕАЭС, так и во 

внешней торговле были разработаны в рамках Таможенного союза. Был создан общий рынок 

товаров (за исключением ряда изъятий). Однако остался ряд нерешенных вопросов. 

Например, единое таможенное пространство требует единой системы контроля внешних 

границ – пограничного союза в рамках ЕАЭС. Россия является основным экономическим 

партнером практически всех стран – участниц ЕАЭС. По состоянию на июнь 2014 г. в сфере 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Россией сотрудничало более 50 украинских 

компаний. Это крупные научно-производственные комплексы в Харькове, предприятия в 

западных регионах страны. Одно из крупнейших украинских машиностроительных 

предприятий «Мотор Сич» (Запорожье) около 80% своей продукции поставляло в 

Российскую Федерацию. Практически та же ситуация с предприятием «Зоря – Машпроект» 

(Николаев), которое поставляет газотурбинные двигатели для всех военных кораблей 

России1. В настоящее время в связи с напряженными отношениями между Россией и 

Украиной Россия предложила Беларуси заняться производством нескольких тысяч 

наименований продукции, ранее производимых на Украине. Между Россией и Казахстаном 

подписано соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по модернизации и 

выпуску современных образцов бронетанковой техники[3]. Казахстан тем самым получает 

шанс создать собственное военное машиностроение, которое на сегодняшний день 

практически отсутствует. В настоящий момент идет создание Единой системы ПВО России и 

Беларуси, что способствует созданию совместного производства средств противовоздушной 
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обороны. В отличие от естественных образований, в основе которых лежит взаимная выгода 

от снятия таможенных барьеров, в искусственных объединениях одни участники, 

заинтересованные по экономическим или политическим соображениям в их расширении, 

привлекают новых членов за счет передачи части своих ресурсов партнерам по торговому 

соглашению. Объяснение искусственного характера интеграции базируется на том факте, что 

Россия продает своим партнерам нефть и газ по сниженным ценам и без таможенных 

пошлин. Соответственно, остальные участники заинтересованы в интеграции по причине 

перераспределения ресурсов в их пользу. Китайский эксперт по России профессор Фэн 

Юйцзюнь считает, что ЕАЭС является «искусственно продвигаемым интеграционным 

проектом». Такой подход к интеграции помогает достаточно быстро привлекать в 

объединение новых членов. Однако экономика таких объединений растет медленно (или 

вообще не растет). Данную точку зрения трудно признать обоснованной. Безусловно, для 

Беларуси низкая цена на нефтепродукты является не последним аргументом при принятии 

решения об интеграции. Но надо понимать, что России и Беларуси удалось после распада 

СССР сохранить большинство кооперационных связей. Что же касается Казахстана, то он 

сам добывает нефть и газ и продает за рубеж. Выгоды от интеграции можно разбить на 

текущие и перспективные. Текущие выгоды относятся к сфере торговых отношений. В 

результате снятия институциональных, в том числе таможенных, барьеров и экономии 

трансакционных издержек, в том числе за счет отмены таможенных пошлин, уменьшаются 

общие издержки ведения предпринимательской деятельности. Расширение числа 

производителей (поставщиков) стимулирует конкуренцию, а значит, повышение качества и 

снижение издержек производства продукции. Все это при прочих равных условиях должно 

вести к снижению цен, которое в свою очередь стимулирует экономический рост. Большое 

значение имеют историческая преемственность кооперационных связей, русский язык, 

который долгое время выступал общим языком Советского Союза, а также схожие 

ментальные модели ведения бизнеса. Однако необходимо понимать, что значительная часть 

соответствующих эффектов уже была получена в рамках Таможенного союза. 

Перспективные выгоды – это эффекты от длительных кооперационных связей. Здесь 

проблема более сложная. Создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России 

положительно сказалось на объемах взаимной торговли: за 2010–2013 гг. этот показатель 

увеличился на 37%. Вместе с тем в последнее время объем взаимной торговли стал 

снижаться. В 2014 г. он составил 58,55 млрд долларов (на 9% меньше, чем в 2013 г.). За 

январь – август 2015 г. объем взаимной торговли товарами по всем странам ЕАЭС составил 

74% к уровню соответствующего периода 2014 г., по минеральным продуктам наблюдалось 

снижение на 23,2%, машинам, оборудованию и транспортным средствам – на 39,7%, 

металлам и изделиям из них – на 30,9%2. Помимо объективных факторов (кризис, 

затронувший в том числе АзиатскоТихоокеанский регион, снижение цен на нефть, 

антироссийские санкции) существенное влияние на перспективы развития ЕАЭС оказывает 

сложившаяся система управления: планирования, координации и контроля[4]. 

Реализация соглашения о зоне свободной торговле несет определенные 

экономические риски для стран Евразийского экономического союза в краткосрочной 

перспективе, но они могут быть нивелированы путем выработки механизма 

перераспределения выигрышей не только между странами ЕАЭС, но между отраслями 

внутри экономик стран ЕАЭС и компенсированы политическими выгодами от решения 

сложных политических конфликтов, которые не могли быть решены до сих пор ввиду 

отсутствия такого взаимодействия между сторонами. 
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Аннотация. Слово этика - греческое, образованное от ethikos - касающийся 

нравственности, выражающий нравственные убеждения. Этика - учение о морали и, в 

частности, о правилах и нормах человеческого поведения, об обязанностях людей по 

отношению друг к другу. 

Этикет (фр. Etiquette) в переводе на русский язык означает «ярлык», «этикетка». 

Этикет - это правила поведения и общения людей, принятые в данном обществе. Этикет 

подчинён сложившейся у данного народа системе ценностей. Выполнять предписания 

этикета означает принимать сложившуюся систему ценностей. С помощью этикета можно 

измерить отношения между людьми: отношения близкие или далёкие, тёплые или 

прохладные, дружеские или натянутые, равные или неравные. Общаясь с людьми, мы так 

или иначе оцениваем отношения с ними, подводим эти отношения под определённый тип, 

регулируем их, и помогают нам в этом средства этикета. 

В деловом общении важную роль играют конкретные формы и методы 

взаимодействия людей при решении деловых вопросов, стереотипы в служебном, 

должностном поведении. Для того чтобы охарактеризовать весь комплекс взаимоотношений 

в сфере деятельности человека используется понятие «деловой этикет». Деловой этикет - 

установленный порядок поведения в сфере бизнеса и в сфере деловых контактов[1]. 

В цивилизованном мире деловой этикет считается экономической категорией. И это 

действительно так. Если все сотрудники соблюдают деловой этикет, придерживаются 
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высоких стандартов поведения, то в коллективе создается позитивная атмосфера, улучшается 

микроклимат, меньше конфликтов и болезней на нервной почве, выше производительность 

труда, выше качество принимаемых решений, более рационально используется рабочее 

время. 

Историю развитию делового этикета и его трансформацию с течением времени можно 

проследить по памятникам литературы и культуры. Знание истории делового этикета важно 

и для нашего времени, поскольку многие современные правила поведения берут свое начало 

в далеком прошлом и зачастую первоначально имели совсем другой смысл. Некоторые 

этикетные нормы прошлого изменились почти до неузнаваемости, а другие просто исчезли 

вместе с породившими их условиями, но так или иначе все принятые ритуалы поведения 

наложили отпечаток на развитие западноевропейской культуры. 

Слово «этикет» впервые было употреблено в современном его значении на приеме 

при дворе короля Франции Людовика ХIV (1638-1715), когда гостям были розданы карточки 

(этикетки) с изложением того, как они должны держаться, но само существование сводов 

определенного порядка поведения людей гораздо древнее. 

Об этом говорят дошедшие до наших дней памятники культуры Древнего Египта с 

его сложной системой внутридворцовых отношений и обширными дипломатическими 

связями, и Шумерского царства с его многочисленными записями на глиняных табличках, в 

которых фиксировались все более-менее значимые события. 

С давних времён летописцы, философы, писатели и поэты давали многочисленные 

рекомендации относительно поведения человека за столом. В Древнем Египте в III 

тысячелетии до н.э. одной из популярных рукописей был сборник добрых советов 

«Поучения Кочемни»[2]. В сборнике в виде рекомендаций отца сыновьям объяснялась 

необходимость практически обучать молодых людей правилам приличия и образцового 

поведения в обществе. Уже тогда у египтян считалось необходимым пользоваться 

столовыми приборами, также умение есть красиво, бесшумно. Такое поведение 

расценивалось как большое достоинство и необходимый компонент культуры. 

Основы современного служебного этикета фактически были заложены «Генеральным 

регламентом» Петра 1, вобравшем в себя лучший отечественный и зарубежный опыт. 

«Генеральный регламент» вышел в 1720 году. А ещё в 1715 году Пётр1 послал своих 

представителей в Швецию, Данию и Германию для изучения коллегиальной системы 

управления и возможности её использования в России. Посланники Петра 1 собрали 

материалы и представили доклады об устройстве коллегий в этих странах. Изучив 

материалы, за образец взяли шведские коллегии и решили вводить систему коллегиального 

управления постепенно, учитывая особенности российского государственного строя. В 1722 

году был издан «Табель о рангах», положивший начало строгой системе чинов, званий, 

титулов, употребление которых было обязательно вплоть до 1917 года. 

Современный деловой этикет - это глубокое знание приличий, умение держать себя в 

коллективе так, чтобы заслужить всеобщее уважение и не оскорбить при этом своим 

поведением другого. По культуре поведения сотрудника компании и по его умению 

общаться с клиентами, можно судить обо всем коллективе этой фирмы. 

Составляющие делового этикета 

Самая распространенная и наиболее признанная на сегодня одежда бизнесменов 

костюм. Костюм - визитная карточка делового человека. Прежде всего, смотрят, как человек 

одет. Первое впечатление надолго остаётся в памяти людей, с которыми мы знакомимся[3]. 

Поэтому пренебрегать своим внешним видом - непростительная ошибка. 

Например, аккуратность и подтянутость в одежде часто ассоциируются с 

организованностью в работе, с умением ценить своё и чужое время. Расхлябанность - 

синоним суетливости, забывчивости. 

Правила ношения костюма: 

Правило 1. 
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Нельзя надевать одновременно костюм и спортивную обувь. Эти вещи 

несовместимые по своему предназначению. 

Правило 2. 

Надев костюм, не желательно брать сумку спортивного типа. Если же возникла 

необходимость, сумка должна быть однотонного цвета. Желательно носить бумаги и 

необходимые вещи в дипломате, портфеле или папке. 

Правило 3. 

Если надет костюм, всегда необходимо надеть галстук. Деловой костюм без галстука 

не носят. Исключения - пиджаки спортивного покроя, которые могут быть надеты даже на 

футболку. Но такие пиджаки не принадлежат к деловой одежде. 

Правило 4. 

Сорочка, надеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава. Считается 

элегантным, если манжеты сорочки видны из под рукавов пиджака примерно на 1,5 - 2 см. 

Правило 5. 

Нельзя допускать, чтобы затяжной конец галстука был на виду, выступал из-за его 

лицевой части. Галстук нужно выбирать неяркий и неброский. В завязанном состоянии он 

должен касаться пряжки ремня своим нижним краем. Цвет галстука необходимо выбирать 

темнее сорочки и светлее костюма. 

Правило 6. 

Нельзя выделяться своей одеждой в рабочее время. В повседневном общении 

неброский костюм считается хорошим тоном. Не нужно надевать сорочки с пестрой 

расцветкой или темного цвета, а также темные носки. 

Деловой этикет - жесты и движения 

Манера держаться - это такой же способ проявлять уважение к окружающим людям, 

как опрятная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность. Жесты и движения 

являются частью имиджа. Очень часто случается так, что именно жест показывает 

настроение, лицо человека даже тогда, когда он сам этого не хочет. 

Движения не должны быть резкими и быстрыми. Не нужно при разговоре опускать 

надолго глаза или сидеть в расслабленной позе. Можно расслабиться в часы досуга, но в 

рабочее время подтянутость - неотъемлемая черта бизнесмена. 

Походка не должна быть вялой. Но и не стоит размахивать руками и делать широкие 

шаги. Наилучший вариант - размеренные движения, прямая осанка. 

Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, садиться на край, не рекомендуется 

облокачиваться на стол. Присаживаться и подниматься нужно, не производя шума. Стул не 

двигают по полу, а переставляют, взявшись за спинку. 

Подпирать голову рукой при разговоре некрасиво. Это может означать скуку или 

усталость[4]. 

Скрещивание рук на груди в принципе допустимо, но этот жест воспринимается 

собеседником как недовольство или желание прекратить разговор. 

Поднятые плечи или втянутая голова означают напряжённость, производят 

впечатление замкнутости. 

Для расположения собеседника нужно склонить набок голову. Наклон головы создаёт 

впечатление, что человек внимательно слушает. 

Не стоит делать то, что может быть рассужено как затягивание времени в разговоре 

(закуривание сигареты, протирание стекол очков). Это выглядит попыткой уйти от ответа 

Деловое общение начинается с обмена визитными карточками. 

До недавнего времени визитные карточки в нашей стране считались прерогативой 

дипломатов и высоких должностных лиц. Но в последнее время этот полезный обычай 

получает все более широкое распространение. 

История использования визитных карточек достаточно глубока, но к настоящему 

времени сложились определенные общепринятые нормы их применения. 



94 

 

Основное назначение визитной карточки - представление официальных лиц, деловых 

партнеров, в процессе переговоров, визитов, встреч. Визитная карточка оказывается 

незаменимой при знакомствах, общении на банкетах, приемах, конференциях, презентациях, 

выставках. 

На деловой визитной карточке должны быть четко обозначены ваши фамилия и имя 

(отчество), название вашей фирмы или организации и ваша должность, полный почтовый 

адрес и другие сведения. Также на ней вполне уместно использование логотипа вашей 

фирмы или организации. У государственных чиновников, депутатов на визитной карточке 

может находиться изображение государственного флага или герба.имидж деловой 

костДеловая беседа по телефону - самый быстрый деловой контакт, требующий особого 

умения. У телефонного разговора по сравнению с письмом есть одно важное преимущество: 

он обеспечивает непрерывный двухсторонний обмен информацией независимо от 

расстояния. 

Очень часто телефонный разговор становится первым шагом на пути к заключению 

делового договора. 

Подготовка к деловой беседе по телефону означает, что необходимо: 

- точно определить цель разговора и тактику его проведения; 

- составить план беседы; 

- продумать и четко сформулировать вопросы и порядок их предъявления; 

- подготовить необходимые документы, имеющие отношение к делу, а также 

календарь и записную книжку. 

Звонящий должен поздороваться и первым представиться. 

Искусство ведения телефонных разговоров состоит в том, чтобы кратко сообщить все, 

что нужно, и получить ответ. 

Основа успешного проведения делового телефонного разговора - компетентность, 

тактичность, доброжелательность. Важно, чтобы служебный телефонный разговор велся в 

спокойном, вежливом тоне и вызвал положительные эмоции у собеседника. Во время 

разговора надо уметь заинтересовать собеседника, используя методы внушения и убеждения. 

Если собеседник проявляет склонность к спорам, высказывает в резкой форме упреки, 

если в его тоне звучит высокомерие и самомнение, то надо набраться терпения и не отвечать 

ему тем же, а при возможности перевести разговор на более спокойный тон, частично 

признать его правоту, постараться понять мотивы его поведения, кратко и ясно изложить 

свои аргументы. Разговор заканчивает звонящий[5]. 

В деловом этикете нет ничего лишнего. Нет ничего такого, что затрудняло бы 

деловую коммуникацию и мешало вести дела. Напротив, деловой этикет - это инструмент, 

повышающий эффективность общения, дающий положительные эмоции и радость. Деловой 

этикет формирует лояльность внешних и внутренних клиентов. Многие преуспевающие 

компании, формируя свой фирменный стиль, сделали ставку на безупречные манеры 

сотрудников и таким образом создали себе конкурентное преимущество, выгодно 

отличающее их от конкурентов. 
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В 21 веке просто необходимо знание иностранных языков. Для молодежи знание 

языков является преимуществом для поступления в ВУЗ, школьникам для успеваемости по 

школьной программе. Для любителей путешествовать, язык нужен для понимания 

иноязычной речи зарубежом, для поддержания диалогов и понимания всевозможных 

документов и печатных слов. 

То, что знание английского увеличивает зарплату и открывает все двери – это из 

разряда «спасибо, кэп». Но знал ли ты, что изучение иностранного языка (пусть даже 

санскрита или испанского) сделает тебя счастливее? Поможет принимать верные решения? 

Продлит жизнь?! 

Подогреваемые вечным вопросом о влиянии языка на восприятие, ученые провели 

множество исследований мозга людей, которые с детства владеют несколькими языками и 

живут в мире, где у всего есть несколько названий. То есть билингвы - это люди, которые 

свободное владеют двумя языками одновременно.По данным ряда исследователей, 

билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что около 70 % населения земного 

шара в той или иной степени владеют двумя или более языками.Считается, что двуязычие 

положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и 

обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и 

логике.Итак, первое и главное, изучение любого языка – развивает нашу способность 

учиться и исследовать, как самый эффективный набор тренировок – для развития 

физических мышц.Второе, изучение языка в буквальном смысле меняет личность и 

обогащает наше понимание реальности. 

Вообще, любое обучение меняет мозг. Любая информация, поступающая в него извне, 

повышает количество и качество нейронных связей, увеличивает эффективность серого и 

белого вещества. Наш мозг всегда старается совершенствовать и оптимизировать любой 

процесс, который мы делаем чаще всего, будь то обучение рисованию или просмотр видео на 

YouTube. 

Если глаза – это условные окна для твоего тела, то язык и слова – это условные окна 

для твоего сознания и личности. Вся парадигма личности в современной психофизиологии 

построена на том, что язык настолько развит, что в нем есть слова для описания 

индивидуальности, личности и ее различия в сравнении с другими, что в нашем языке 

достаточно значимых понятий для описания этих оттенков. Например, в языках народов, где 

распространен буддизм, нет достаточного количества слов для описания личности и 

процессов сознания.Это научный факт – язык расставляет значения для объектов в 

окружающем мире. Что-то становится для тебя значимым, если у этого есть название, и это 

название к тому же – вызывает позитивные эмоции. Например, в эскимосских языках есть 20 

и больше слов для обозначения снега. Потому что в их мире снег имеет БОЛЬШОЕ значение. 

Если ты выучишь эти 20 слов, твое представление о снеге изменится навсегда. Также – если 

ты очень хорошо выучишь французский язык, твое отношение к еде изменится 

драматически. Просто потому что теперь ты будешь способен описать ее значительно 

большим количество слов, чем раньше. 

То есть когда ты учишь новый язык – это не значит, что ты выучил большое 

количество переводов уже известных слов. Такой подход к изучению языка как раз будет 

очень трудным и не принесет желаемого результата. Изучение языка обогащает твои 

способности к анализу и восприятию окружающего мира, потому что ты начинаешь в нем 

просто видеть больше вещей. 
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Ученые давно знают, что умные люди склонны знать несколько языков. У них лучше 

рабочая память, когнитивная гибкость и способность к самоконтролю. Однако, до недавних 

пор не было понятно почему. Большинство ученых склонялись к мнению, что все очень 

банально. Чем ты умнее, тем больше изучаешь иностранные языки. Однако, оказалось 

наоборот. В 2014 году ученые выяснили, что те, кто изучает языки, просто становятся умнее, 

причем это не зависит от возраста. И еще. изучение других языков делает наш мозг больше, 

буквально. 

Наш мозг – очень сложная система, состоящая из множества частей. До сих пор 

далеко не все из них изучены, с точки зрения того, за что они отвечают. Кроме того, мозг – 

это система взаимосвязей, то есть эти части еще образуют множество комбинаций, 

включающих у нас решение принять то или иное действие, оценку ситуации, эмоции, 

рефлексы и т.д. Сквозь эти части проходят нейропути (например, норадреналиновые или 

дофаминовые), по которым движутся гормоны, большей частью нейромедиаторы, и 

включают те или иные области мозга или активируют нейронные связи. Есть еще ряд 

механизмов, которые, в зависимости от ситуации, включают и выключают активность 

разных частей головного мозга. 

Но за рациональные мысли, обучение, креативность, то, с чем мы привыкли 

ассоциировать человека, отвечает кора головного мозга, и в большей степени – 

префронтальная кора, передняя часть коры головного мозга.Здесь находится самое большое 

количество нейронных связей, синапсов. 

Их у человека настолько много, что большая часть их в каждый момент времени не занята, 

не вовлечена в процесс выживания организма. Например, мозг мыши фактически весь 

подчинен функциям выживания и рефлексов. А наши же неиспользованные синапсы в 

любой момент времени доступны тому, чтобы заняться чем-то новым и перестроиться. 

Обучение – это формирование новых нейронных связей, синапсов, и изменение уже 

существующих.Синапс – это точка соединения нейронов. Как они соединяются? Химически. 

Их связывают через рецепторы аксонов и дендритов определенные химические вещества – 

лиганды, большая часть из них – известные нам нейромедиаторы, например, эндорфин или 

дофамин. И каждый раз, когда мы узнаем что-то новое, возникает новая цепочка или 

меняется старая. Нейромедиаторы – это как буквы алфавита, а цепочки – это набор слов, 

которыми мы владеем. Новый язык – прямо в буквальном смысле, физически, 

рождается в нашем мозгу в виде новых синапсов. 

Мы узнали, что в принципе происходит в мозгу во время обучения. А если говорить 

именно про обучение языку, то этот процесс локализуется в левом полушарии – в 

перисильвиевой области. Вильям Левельт, директор Института по психолингвистике Макса 

Планка, Нидерланды, идентифицировал три системы, которые участвуют в процессе 

запоминания и использования слов в ежедневной речи: лексическая, синтаксическая и 

фонетическая. 

Первая, лексическая система, активируется, когда мы только хотим что-то сказать, она 

отвечает за значения, определения, не слова, а их смыслы. Поэтому, когда мы хотим найти 

слово, мы сначала знаем, прямо чувствуем другими органами чувств его значение. Мы 

активировали смысл и дальше уже будем искать подходящее ему слово. 

Синтаксическая система применяет синтаксические правила языка говорящего 

(спряжение глаголов, падежи, роды) к значению. Именно этот центр отвечает за известный 

феномен – «на кончике языка», когда мы уже почти готовы произнести слово, но оно еще до 

конца не поймано. В этот момент мы уже знаем значение и синтаксическая система 

включила выбор слова, предлагая словоформы используемого языка. В этот момент у нас 

всплыли привычные грамматические конструкции и слова соревнуются в том, чтобы быть 

выбранными. 

И наконец третий центр – фонетическая система – это применение звуков к значению. 

Когда она включается – вуаля – мы произносим слово. Это помогает понять ситуацию, что 

иногда, когда мы забываем слово, мы пытаемся вспомнить звук – «слово на с», «слово 
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шипящее», мы перебираем звуки и вспоминаем слово.Теперь понятнее становится, почему 

так непросто знать иностранный язык как родной? Язык – это не просто единица слова, все 

его части (значение, форма, звук) – складированы в разных частях мозга. Каждый раз, чтобы 

выучить иностранный язык, ты на самом деле учишь 3 разные системы или языка. Левелт 

считает также, что мы не теряем способность и скорость запоминания языков с возрастом, 

просто увеличивается количество ассоциаций и карточек в наших трех системах, и поэтому 

требуется значительно больше времени для обработки имеющейся информации. Эту его 

мысль подтверждают и эксперименты с «билингвами», людьми одинаково свободно 

владеющими несколько языками на уровне родного. Их скорость обработки одного слова 

обычно медленнее, чем у людей, свободно говорящих только на одном языке. В работах 

Джудит Кролл (психолог, изучает билингвизм) описываются эксперименты, 

свидетельствующие о том, что билингвы - люди особенные, они автоматически активируют 

оба языка в своем ментальном лексиконе, даже когда языковая ситуация предполагает 

использование только одного языка. Люди, владеющие несколькими языками, способны 

легче переключаться между задачами и параллельно решать в уме несколько разных 

проблем. Они быстрее и легче приспосабливаются к неожиданным изменениям 

обстоятельств, четко могут уловить принцип взаимодействий между людьми в новом 

коллективе. Билингвы обладают обостренным вниманием как к основной сути какого-либо 

важного явления, так и к его деталям. Память человека, который говорит на двух и более 

языках, становится более прочной, содержательной и ассоциативной, что немаловажно для 

творческих людей и развития фантазии. 

Как известно, у людей есть 2 системы принятия решений, интуитивная и 

рациональная. Рациональная принимает решения в очень редких случаях. Обычно мы 

выбираем решение интуитивной – на основе эмоций, физиологического состояния или 

предзаданных шаблонов, которые сохранены в нашем мозгу для ускорения обработки 

процессов. Эти шаблоны называются когнитивными искажениями, и они заставляют нас 

принимать глупые решения, игнорируя реальную ситуацию. 

Многочисленные исследования доказали, что когда человек думает или формулирует 

какую-то ситуацию на иностранном языке, он принимает более рациональные 

решения.Второе, наша рациональность выключается при любой эмоции, хорошей или 

плохой. В своей книге Билингвизм и эмоций Анета Павленко рассказывает о том, что 

иностранный язык воспринимается менее эмоционально, чем родной. Например, мат не 

вызывает тех же чувств и воспринимается менее негативно. Это происходит, потому что 

иностранный язык имеет меньше привязок к глубоким переживаниям в детстве, тоже самое с 

рекламой. Реклама на иностранном языке звучит менее убедительно, вызывая меньше 

эмоций. Поэтому если вы в другой стране вами труднее манипулировать. С родным языком у 

нас связано много эмоциональной памяти, и много контекста. Нас всегда можно сильно 

оскорбить на родном языке, а не на чужом. Если в детстве билингв столкнулся со 

стрессовыми событиями, ему не хватало любви и поддержки, он может предпочитать 

выражать чувства на втором языке: «Я переехала во Францию из Англии, когда мне было 

чуть больше 20 лет. Я часто замечаю, что мне проще говорить о чем-то, связанном с 

эмоциями, на французском, хотя он не является моим родным языком. Разговаривая на 

английском, я обычно очень сдержана. Скорее всего, это связано с тем, что я узнала, что 

такое любовь здесь, во Франции. Но однажды я, возможно, смогу произнести «Я люблю 

тебя» на английском», - говорит англичанка, более 15 лет живущая во Франции.В рамках 

исследования 2010 года специалисты изучили данные 200 пациентов, страдающих болезнью 

Альцгеймера, и обнаружили, что те, кто владел несколькими языками, сталкивались с 

симптомами на 5,1 лет позже. 

В действительности, знание второго языка это единственное гиперэффективное 

средство, чтобы сохранить разум в старосте.Если бы изучение иностранного языка было 

спортом, то это был бы самый полезный вид спорта для здоровья мозга. Изучения языков 

делают картину мира для человека более богатой и насыщенной, каждый предмет получает 
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множество ассоциативных «зацепок» для запоминания, хранения и извлечения из памяти. 

Язык влияет на наше мышление и процесс познания, дает представление о нескольких 

картинах мира, предоставляет возможность посмотреть под другим углом на все, что нас 

окружает и воспринимать ситуации с разных точек зрения. Вот такие они, эти невероятно 

сложные и в то же время простые иностранные языки. Польза их изучения очевидна, а 

преимущества, которые дает нам знание того или иного языка, непременно пригодятся в 

дальнейшей жизни. Более того, именно так мы знакомимся и постигаем другую культуру, 

погружаемся в иноязычную атмосферу и начинаем понимать братьев наших иностранных. 
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Мектепке барғанға дейін балалардың психологиялық даму деңгейінің жеке 

айырмашылықтары жоғарылайды. Балалардың бір-бірінен интелектуалдық, моральдық, 

персонааралық даму жағынан айырмашылықтары болады. Олар әр психодиагностикалық 

жағдайларға әр түрлі әрекет жасайды, бірдей нұсқауларға әр түрлі қарай бастайды. 

Мысалыға, бір балалар үлкен адамдарға арналған психодиагностикалық тесттерден 

жеңіл өтеді, басқалары -4-6 жасарларға арналған тесттерден қиналып өтеді. Бұл нәрсе әсіресе 

вербальдық өзін-өзі бағалау, рефлексия және қоршаған ортаның баланың саналық қиын 

бағалар қолданылатын психодиагностикалық әдістемелерге қатысты. 

Баланың психологиялық дамуының шындық деңгейін бағалау үшін, 

психодиагностикалық әдістемені кіші мектеп жасындағы балаларға қолданудан 

бұрын,интеллектуалдық жағынан ол балаларға қиын емес пе, керісінше, тым оңай емес пе 

соны анықтау. 

6-7 жасар балалардың психологиялық дайындығына қатысты белгілі эмпирикалық 

мәліметтер бойынша 50%-тен-80% ке дейін балалар мектепке дайын еместігін көрсетеді. 

Көбісі физиологиялық жасы жағынан дайын болғанымен оның психологиялық жасы 5-6 

жасар баланікі сияқты болуы мүмкін. Егер ол балаға қиындау тестті ұсынса (тест баланы аз 

қызықтырып , одан да көп күш жігер, еркін зейін, жады, бейнелеуді талап етеді) , ол 

тапсырманы орындай алмауы мүмкін. Оның себебі тұлғалық – психологиялық дамуының 

деңгейінің төмен екенін көрсетеді, интеллектуалдық қабілеттіліктерінің жоқтығынан 

болмайды. Ал егер тест тапсырманы балаға ойын түрде ұсынса, онда нәтижелер әлдеқайда 

жоғары болуы мүмкін. 

Бұл жағдайды 1,2 сыныптағы балаларды психодиагностикасында ескеру керек. 

3-4 сынып балаларына үлкендерге берілетін тесттер ұсынылады (тест тапсырмалары 

оларға түсінікті болу керек). Егер балалар өте қызығып отырса және мотивациясы өте күшті 
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болса, онда тест нәтижелері жоғары болады. Үлкен адам жігерлік қасиеттер көмегімен 

кезінде өз-өзін меңгере алады, ал 1-2 сыныптағы мен 8-9 сыныпқа дейінгілер олай ете 

алмайды. Бастауыш сыныптардағы оқушылардың психодиагностикасындағы үлкендерге 

арналған тесттерді қолдануға қатысты белгілі бір шектеулер бар. Бұл шектеулер көбінесе 

ойлау, тұлғалы және тұлғааралық қатынастарды зерттеу үшін қолданылатын тесттерге 

қатысты. Қазір пайдаланатын интеллектуалдық тесттердің көбісі (үлкендерге арналған) 

сөйлеу – логикалық ойлаудың даму деңгейін бағалайды. Бұл ойлаудың түрі балалардың 

басқа ойлаудың құнды түрлеріне қарағанда (бейнелі және образдық ойлау) кемдеу болады. 

Сонымен қатар үлкендерге арналған тесттерде интеллектуалдық тапсырмалар сөйлеу түрде 

тұжырымдалады, үлкендердің өмірлік тәжірибелерін бейнелейтін тілден және ұғым жүйелері 

қолданылады. Сондықтан бұл тесттерді балаларға бейімдеу керек. Кейде ол мүмкін 

болмайды, сол кезде жаңа варианты құрылады, мысалы, Векслердің интеллектуалдық тесттің 

, Кеттелдің тестін. Бірақ , бұл кезде бір проблема туындайды: бірдей психологиялық 

қасиеттің құрылымы мен мазмұны әртүрлі тесттердің көмегімен алынған тест нәтижелері 

ешқашан бірдей болмайды және сәйкестендіруді талап етеді. Тестаралық сәйкестендіруде 

өтпелі коэффициент анықталады. Өтпелі коэффициент бір әдістеменің сандық 

көрсеткіштердің басқа әдістеменің көрсеткіштеріне орта қатынасы ретінде анықталады. 

Мысалы, Векслер тесттің үлкендердің де, кішілердің де нұсқалары түсінікті 

жеткіншектер кішілердің нұсқасы бойынша 100% көрсеткіш алады, ал үлкендердің -80% , 

онда өтпелі коэффициент кішіден үлкендерге қарай 1,25-ке тең болу керек. Бұл көрсеткішті 

100% 80% ге бөлуден шығады. 

Үлкендердің тұлғалық тесттердің шектеулері тек сандық айырмашылықтарға ғана 

әкеліпсоқпайды. Үлкендердің тесті бағалайтын тұлға қасиеттері балада болмауы мүмкін. 

Және керісінше, балаларда жасы үлкейген сайын жоқ болып кететін тұлғалық ерекшеліктер 

үлкендерде мүлдем жоқ. 

Бұл жағдайдың шешімі бар. Үлкендерге және кішілерге арналған тұлғалық тесттерді 

іс жүзінде қолданғанда жас ерекшеліктер психологиясы біліміне және тесттерді дұрыс құру 

үшін және алғашқы валидтықты қамтамасыз ету үшін керекті информация беретін адамның 

тұлғалық дамуының психологиялық теорияның біліміне сүйену керек. 

Ұсынылатын психодиагностикалық әдістемелердің жүйесі мектепке енді баратын 

балалардың психологиялық даму деңгейінің кешендік бағалауы үшін арналған. Бұл жүйе 

бастауыш сыныптардың оқушыларына да арналған, олардың тану процестерінің 

сипаттамасына тұлғалық және тұлғааралық қатынастарына, олардың әзірге бар қабілеттердің 

бағасына да арналған. 

Бұл жүйенің негізінде балалардың мектепке дайындығын , оқу кезінде психологиялық 

дамуын (1-4 сынып) бағалауға мүмкін болады. 

Психодиагностикалық бағалауға төмендегілер жатады: 

Қоршаған ортада балалардың жалпы ориентациясы. 

Мектепке оқытуға баланың көзқарасы. 

Зейін. 

Жады. 

Ойлау. 

Сөйлеу. 

Көркемдік – бейнелеу қабілеті. 

Еңбекке қабілеттілігі. 

Жетістіктерге жету мотивациясы. 

Тұлғалық қасиеттер. 

Тұлғааралық қасиеттер. 

Бұл кешенге 6-7 ден 10-11 жасар балаларды зерттеу үшін қолданылатын әдістемелер 

кіреді. Барлық әдістемелер бойынша алынған бағалар кіші жастағы балалардың жеке 

психологиялық даму картасына жазылады. 
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Балалар психологиялық жағынан дамитын үш негізгі сала бар – тану процестер, 

тұлғалық және тұлғааралық қатынастар. Олардың бәрі бағаланады және олар үшін арнайы 

әдістемелер бар. 

Бұл әдістемелер кешенде психодиагностикалық бағалауға зейін, бейнелеу, жады, 

ойлау, сөйлеу, процестері жатады, сонымен қатар, оқу мотивациясы жетістіктерге жету, 

кейбір базистық тұлғалық қасиеттер, өзінің құрдастары және үлкендермен қарым-қатынасы. 

Бұл әдістемелер кешенінің көмегімен өткізілетін балалар психодиагностикасы 

төмендегі мақсаттарға жетуге арналған: 

Баланың дамуы анықталады. 

Ондағы бар қабілеттер уақытылы анықталады. 

Баланың оқудан қалып кетудің себептері немесе нашар тәрбиенің себептері 

анықталады. 

Балаға, оқытушыға немесе ата-аналарға мамандықты таңдауға ғылыми негізделген 

нұсқауларды ұсыну. 

Мүмкіншілік бар жерде жеке емес, топтық зерттеу өткізу уақытты үнемдеуге 

мүмкіндік береді. Бұл мүмкіншіліктер мен шерттарды орындау керек, олар туралы әрбір 

әдістемеге комментаршілерде айтылған. Егер ондай комментаршілер жоқ болса, онда бұл 

әдістемені жеке және топтық зерттеу үшін қолдануға болады. 

Психодиагностикалық зерттеу өткізу үшін, төмендегі нәрселерді орындау керек: 

Әдістеме мәтінімен танысу.  

Берілген әдістеменің комментаршілерін оқу (егер бар болса). 

Әдістемеге керек материалдарды дайындау. 

Бұл әдістеменің көмегімен бір баланың алғашқы зерттеуді өткізіп, нәтижелерді өңдеу. 

Практикалық психологтардың жұмысында графикалық әдістерді қолдану. 

Практикалық психологтар графикалық тесттер мен әдістерді жиі қолданады. Әсіресе 

балалармен қарым-қатынас жасау қиын болса, сол кезде бұл әдістің пайдасы тиеді. Бұл кезде 

сұраулықтар мен дәстүрлі әңгімелер тиімді болмайды. 

Волгоградтық психолог Т.Ю.Андрущенко графикалық анықтаудың арнайы әдістерін 

құрастырған. Біріншіден, графикалық іс-әрекеттің нәтижелері бойынша баланың 

проблемеларын анықтап іске асырады, екіншіден, аяғына дейін сезінбеген, 

дифференцияланбаған уайымдарды , оларды тудырған себептермен қосу, үшіншіден, пайда 

болған қиындықтардың анализін жүргізу. «Менің араласатын ортам» – бұл әдіс баланың 

құрдастарымен, ата-аналармен, оқытушылармен іс-әрекеттің ортасымен сипатын анықтауға 

арналған. 

Әңгімені бастағанда, консультант: «Мен білемін, әр адам бейтаныстың сұрақтарына 

жауап бергісі келмейді. Сол үшін сен өз өміріңді суретте бейнелеп бер, ал содан кейін біз 

сенің өміріңнің қызықты моменттерін талдаймыз», – деу керек. Мұндай ұсыныс баланы 

қызықтырып, күдігін жоққа шығарады. 

1.Кіммен, қай жерде күні бойы қарым-қатынас жасайтыныңды елестетіп көрейік, 

бейнелеп бер, әр адамға орын тауып бер ( «үй» ). 

Консультант шеңбер салады, баламен ақылдасып, екіге бөледі (қарым-қатынас 

сфералары). Екі сектор пайда болады: «мектеп», «мектептен тыс» . Горизонтальдық сызық 

«құрдастар» , «ата-ана» секторларын анықтайды. 

Әңгіменің мақсатына байланысты әр қатынас сфераға белгілі бір кеңістік беру 

мынадай болуы мүмкін: Мысалы, мектепте: балалар, мұғалімдер; мектептен тыс: ауладағы 

балалар; үйде: туысқандар. Басқа жағдайларда жоғары және төмен жартышарлар көңілді 

қарым-қатынастардың сфералары болады (+) және көңілсіз қарым-қатынастар (–-). 

Енді әр «үйге» адамдарды «орналастыру» керек. 

Ол жағымды және жағымсыз адамдар болуы мүмкін. Сен олармен орналасқың 

келмесе де, амал жоқ араласады. Әртүрлі себептерге байланысты. 

белгі көмегімен консультант барлық балалар мен үлкендерді еңгізе бастайды. Олар 

туралы барлық мәліметтерді баланың өзі айтып береді. 
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«Сенің араласатын адамдарыңның ішінен жақсы қарым-қатынастағы және нашар 

қарым-қатынастағы адамдарды белгіле. – көк пен немесе қызылмен штрихтау барысында 

консультант көп мәлімет алады. 

Үлкен шеңбердің ішінде екі шеңбер салайық: біреуі – ортада, екіншісі–кішкентайы , 

ортаға таман. Ортасына өзіңді қойып, есіміңді жаз. Енді екі түсті қарындашпен қара – 

«жағымсыз» , ақшыл түсті «жағымды» , кім кімге қалай қарайды, кім көбірек қуаныш әкеледі 

тағы да сол сияқты. Баламен бірге консультант түстерге қарай, симпатия мен антипатия 

өлшеуін анықтайды. Егер симпатия мен антипатия анық болса, онда ортадан ( «Мен» 

баланың ) және сыртқы шеңбердегі –- белгісімен ( басқа адам) сәйкес түсті сызықүш 

интервал етіп жүргізіледі. Егер керісінше болса стрелкамен қарым-қатынас шектері 

қойылады бірінші немесе екінші шеңберге дейін. Әр жағдайда баланың қарым-қатынас 

партнердің көзқарас туралы сипаттама анықталып, стрелкамен бағыты мен анықтық өлшеуі 

белгіленеді. 

« Кім кінәлі? « –- бұл әдіс әр партнермен қарым-қатынас жасау барысындағы пайда 

болатын және конфликттерді шешу үшін жауапкершілік өлшеуін баламен сезінуін анықтауға 

бағытталған. «Араласу шеңберін» бала шкалаларда анықтайды.( әр қайсысы 10 бөлікте 

тұрады). 

- конфликттің пайда болуындағы әр қатысушының инициатива өлшеуін. 

- конфликтті шешу үшін әр қатысушының инициатива өлшеуі ( ашық түспен 

белгіленеді). 

- конфликтті шешуде әр қатысушының қарсы тұру өлшеуі (қара түспен белгіленеді). 

Өзінің іс-әрекетін және партнердің әрекетіне комментарий бергенде конфликттердің пайда 

болуына, дамуына және шешілуіне керекті себептер анықталады: достасуға сенімсіздік , 

түсініспеушіліктің қорқынышы және т.б. проблеманы талқылау баланың агрессия дәрежесін 

, партнерға, өзіне көзқарасының өзгертуін анықтайды. 

 « Менің өмірімдегі қуанышпен реніштер « – бұл әдіс уайымдардың басымдылық 

модальдығын анықтауға бағытталған. 

Баланың туылғанынан қазірге дейінгі «өмір жолы» салынады, онда үйде болуы, 

бақшаға баруы, мектепке бару кезеңдері интервал ретінде бейнеленеді. 

Екі кеңістік – сызықтан жоғары, төмен. Жоғарыда өмірдің жақсы, көңілді кезеңдер; 

төменінде – мұңлы, ренішті кезеңдер. Жиі \ сирек штрихтар уайымдардың , интенсивтігін 

білдіреді. 

Субъективтік бағаның уақыт шкаласы баланың өміріндегі болған жағдайлардың 

маңыздылығын «сол жерде, сол кезде» көруге көмектеседі, дәулеттілік дәрежесін. 

Дәулеттілік дәрежесі қуанышты кезеңдердің санын ренішті кезеңдердің санына 

қатынасымен анықтаймыз.1 ден көп өлшеулер қуанышты кезеңдердің басымдылығының 

белгісі. Егер 1ден кем болса, онда ренішті кезеңдердің басымдылығын білдіреді. Мысалы , 

қуанышты кезеңдер бала магнитафон немесе велосипед және т.б. сатып алумен байланысты , 

жаңа статусты алумен (оқушы аталуы , жарыста лидер болуы ),басқа біреуде досы пайда 

болуымен байланысты. Ренішті кезеңдерді біреуі бір затты жоғалтуымен, аурумен, екінші – « 

нашар « адамның пайда болуымен байланыстырады, үйден қашып кетуімен. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ САЯСАТЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

БАҒЫТТАР 

 

Салаватқызы А., 3 курс студенті, ИЯ-31 тобы 

 ғылыми жетекшісі - Братаева А. А., 

 шетел тілдері және аударма ісі 

 кафедрасының аға оқытушысы 

 

Кіріспе. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басы қазақстандық білім беру 

жүйесіндегі қарқынды реформалар кезеңі болды. Бұл білім сапасына қойылатын 

талаптардың өзгерісіне байланысты сыртқы факторлардың әсерінен, сонымен бірге даму 

тенденциясын туындататын ішкі қарама-қайшылықтар әрекеті әсерінен болды. Қазіргі 

қоғамға өз бетінше әрекет ете алатын, өз болашағына жауапкершілікпен қарайтын, 

шығармашыл, өз дамуын құндылық ретінде түсінетін, үздіксіз білім ала алатын және оған 

дайын адамдар қажет. 2006 жылы Санкт-Петербург қаласында өткен «Сегіздіктен құрылған 

топ» саммитінің «ХХІ ғасырдағы инновациялық қоғамға арналған білім» атты қорытынды 

құжатында «білім беру адамзат дамуының негізі ретінде инновацияны қажетсінеді», – деп 

көрсеткен. Қазақстандық білім беру жүйесіндегі өзгерістер енгізудің қажеттілігі нормативті-

құқықтық құжаттарда да көрініс тапқан. Инновациялық іс-әрекеттегі көптеген шектеулерге 

жол бермей, оны өзгертуге деген қажеттіліктің туындауы білім беру жүйесінде кең ауқымды 

инновациялық қозғалысты тудырды. 

ХХІ ғасырдағы білім берудегі ерекшеліктердің бірі оның интеграциялық сипаты 

болып табылады. Болон үдерісі аясында ұлттық білім беру жүйелері әлемдік білім беру 

кеңістігіне интеграциялануда. Қазақстандық педагогикалық ғылым мен тәжірибе білім беру 

мазмұнын өзгерту арқылы интеграциялық үдерісті ескере отырып, мамандарды даярлау 

сапасын қамтамасыз ету жағдайы мен мүмкіндіктерін іздестіру үстінде. 

Оқытушытұлғасы, оныңкәсібибіліктілігі, рухани байлығы ЖОО-дағы оқу-тәрбие 

үдерісінің тиімділігін қамтамасыз етудегі маңызды жағдай болып табылады. Оқытушының 

тұлғалық және кәсіби маңызды сапасын қалыптастыру мәселесі психологиялық-

педагогикалық зерттеулерде өз маңыздылығын жоғалтпайды. 

Барлық деңгейдегі педагогтардың инновациялық іс-әрекетке даярлығын 

қалыптастыру стратегиясын тұлғаны дамыту және өзін- өзі дамыту тұжырымдамасы 

анықтайды. Жаңа білім беру парадигмасын жүзеге асыру жағдайы ақпаратты жылдам әрі 

сапалы талдай білу, маңыздылығын бөліп алу, мазмұнын жариялау және өз білімін 

тәжірибелік әрекетте қолдана білу қабілеттерін қалыптастыруды талап етеді. 

ЖОО оқытушысының кәсіби әрекетіндегі инновациялық сипаты Болон үдерісін 

жүзеге асыру талаптарын ескеруді қажетсінеді. 

Сонымен бірге біртұтас педагогикалық үдерісті атап өткен жөн, ондағы басты 

ұстаным: оқыта отырып, тәрбиелеймін, тәрбиелей отырып, оқытамын. Жаһандану үдерістері 

тұлғаның адамгершілігін қалыптастыру мәселесін шеттеткен емес. 

Жаңа жағдайда оқытушылар жастардың құқықтық-азаматтық, моральды-этикалық, 

адамгершілікті-эстетикалық тәрбиесі мен олардың салауатты өмір салтын ұстануы секілді 

ушыққан мәселелер туралы да ойлануы керек. 

Инновациялық білім беру үдерісінің бастапқы құндылықтар жүйесі ретіндегі түсінік 

оны рухани өндіріс ретінде сипаттайды, ал оның өнімі тек жаңа білім, құндылықтарды 

меңгеру емес, сонымен қатар оқушылардың шынайы күші мен әрекеттік қабілеттіліктерін 

ашу болып табылады. Білім берудегі инновациялар әлеуметтік маңызды құндылықтарға 

негізделеді, олар: адам, өмір, еңбек, Отан. 

Қазіргі таңда педагогикалық үдерісті ұйымдастырудағыәлемдік педагогикалық 

мәдениеттің гуманистік құндылықтары мен дәстүрлеріне бағытталуқажеттілігі айқын 

көрініс табуда. Оқытушы шеберлігі оқыту үдерісін үлгілей отырып, оның мазмұнына 

инновациялық астарын қоса білуінде және кері әсерлерге тойтарыс бере отырып, оқушылар 
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бойында этикалық мінез-құлық, адамгершілік сипаттарды қалыптастыру үшін жағымды 

жағдай жасайды. 

Қазіргі кезеңде ЖОО оқытушылары үшін кәсіби әрекет педагогикалық үдеріске 

инновациялық технологияларды ендіру бағыттылығымен анықталады. 

Инновациялар, инновациялық іс-әрекетинновациялық ойлауды қалыптастыруды 

талап ететіні сөзсіз. Инновациялық ойлау төрт диалектикалық өзара байланысқан кезеңнен 

тұрады: 

- когнитивті – ойлау жүйесіне жаңа білім мазмұнын тану мен инновацияны 

генерациялау арқылы өтетін педагогтің субъективті шындығындағы инновацияның пайда 

болу үдерісі; 

- жобалау – пәнаралық, интеграциялық тұғыр негізінде субъектінің танымы, ең 

алдымен, түрлі философиялық құрылымдар, таным теориясы, психология, педагогика; 

- инструменталды – педагог-инноватордың тәжірибедегі технологиялық 

инновацияларды тудыру кезеңі; 

- түзетушілік, онда педагог-инноватор педагогикалық тәжірибені жетілдіру 

мақсатында оған жаңаны ендіруді түзетіп, ыңғайластырады. 

Зерттеу университеттеріндегі инновациялық іс-әрекеттің мәні мен маңызы. 

Жоғары оқу орындарында қайта жаңарту жолдарын іздестіру көптеген бағыттар 

бойынша жүріп жатыр. ЖОО жұмысындағы мәнді өзгерістер білім беру үлгісін ауыстырумен 

тікелей байланысты болады. Қазіргі қазақстандық ЖОО-ларда жаңаны ендірудің тиімді 

жолының бірі – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сияқты зерттеу университетін құру. Бұл тұрғыда 

шетелдік тәжірибе жоғары маңыздылыққа ие, әсіресе АҚШ тәжірибесі, ондағы ғылыми-

техникалық даму, инновациялық экономиканың қалыптасуы,бизнестің, жұмыс орнын 

берушілердің, ғылым мен білім интеграциясы.Америкалық зерттеу университеттерібұл, ең 

алдымен, мемлекет пен ұйымдық қаржыландыру қолдап отыратын озат іргелі зерттеулер 

жүргізілетін орталықтар, оқытушылар мен студенттері белсенді жұмылдырылған 

университет қабырғасындағы шынайы ғылым мен білім. Сонымен қатар зерттеу 

университеттеріаймақтық экономикалық дамуға әсер етуші, технопарктерді 

қалыптастырушы, кәсіпкерлік инкубаторларды қолдау мен кіші бизнесті қолдауға септігін 

тигізетін орталықтар. Және де бұл – елдің қоғамдық дамуында маңызды рөл атқаруға 

міндеттіұлттық элитаны қалып тастырушы орын.  

Зерттеу университеттеріндегі инновациялық іс-әрекеттің мақсаты аймақтағы 

кәсіпкерлік белсенділіктің дамуына ықпал ету, өндіріс пен бизнестің байланысын нығайту, 

жаңа компанияларды құруға қатысу арқылы нарықта озық технологиялық өңдемелерді 

шығару болып табылады. Кей жағдайда компаниялар университет тарапынан патенттелген 

және лицензияланған озық технологиялар базасында құрылады. Зерттеу университеттері 

жаңадан құрылған компаниялардың капиталына қатысады, қызығушылықтан туындаған 

кикілжіңдерді реттейді, себебі университет мәртебесі бойынша, бұл қоғам қамы үшін қызмет 

ететін және білім өндіретін, пайда алатын корпорация болып табылады. 

Жоғары оқу орындарындағы өзгерістерді айта отырып, біз басшылық құрылымда, 

міндеттерде, технологияларда, адам факторында өзгеріс енгізу туралы шешімін меңзейміз. 

Инновация деген не? Бұл жаңа қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекет, 

оның негізінде жаңа білімді жаңа технологияға, ноу-хауға, жаңа комбинацияларға айналдыру 

жатыр. Өзгерістен сезілетін қауіп шынайы немесе қиял, тікелей немесе жанама, маңызды 

немесе маңызды емес болуы мүмкін. Өзгеру табиғатына қарамастан қызметкерлер оның 

нәтижесінен қорғануға тырысады, арызданады, енжар қарсылық көрсетеді, сол арқылы еңбек 

қарқындылығы төмендеп, іріткіге алып келеді. Өзгеріске қарсылық ретінде кез келген 

қызметкерлердің (ректорлар, декандар, кафедра меңгерушілері, оқытушылар, оқу-көмекші 

қызметкерлер) еңбек үдерісіндегі өзгерісті жүзеге асыруға қарсылық немесе тосқауыл қою, 

сенімсіздендіруге бағытталған әрекеті түсіндіріледі.  

Ұйымдастырушылық өзгерістер – бұл ЖОО әрекетінің жаңа үлгісін немесе жаңа 

идеяларды меңгеруі, ішкі және сыртқы талаптарға байланысты жаңаны ендіру 
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қажеттігінеүнемі жауап қату. Өзгеріс үдерісін басқару ректордың, декандардың, кафедра 

меңгерушілерінің және бүкіл ұжымның бағытталған, ұзақ уақытты назарын талап етеді. 

Күрделі жүйенің көпдеңгейлі құрылымы болады. Инновациялық жүйенің бірлігі 

жаңаны ендіру болып табылады – білім беру жүйесін жаңаны ендіру және қандай да бір 

жаңалықты пайдалану арқылы мақсатқа бағыттала отырып өзгерту. Инновациялық жүйеде 

бір уақытта бірнеше жаңаны ендіруге болады. 

Білім беру жүйесіндегі инновациялық үдеріс түсінігі және мәні. 

Әлеуметтік өмірдің барлық саласындағы түбірлі өзгерістер, ғылым мен мәдениеттегі 

прогресс, педагогикалық қызмет саласындағы жаңа талаптар білім жүйесіндегі қайта құруға 

әкеліп соқтырды. Бұл салаларды әрі қарай жетілдірудің бірден-бір мүмкін жолы – инновация, 

яғни педагогикалық жаңалықтарды игеру мен қолдануды басқаратын үрдістер. Бұл білім 

беру мазмұнына, білім беру және тәрбиелеу әдістеріне, білім беру мекемелерін ұйымдастыру 

және басқару жұмыстарына байланысты. 

Инновация деген не? «Инновация» ағылшын тілінен аударғанда (Innovation) 

«инновацияға кіріспе» дегенді білдіреді. Бұл термин мәдени антропологияда пайда болды. 

Ол бір мәдениет жетістіктерін сауда, тауар алмасу үрдістеріне пайдалану, аудару дегенді 

білдіреді. «Инновация» термині антропологиядан экономикаға, сонан соң педагогикаға 

көшіп, оқыту мен тәрбие жүйесіндегі, оқыту әдістемесіндегі білім беру мекемелерінің 

практикалық немесе ғылыми әрекетінде туындаған түрлі өзгерістерді зерттеді. 50-

жылдардың аяғында Германияда, АҚШ-та және тағы басқа елдерде педагогикалық 

жаңалықтарды оқу және қорыту орталығы пайда болып, білім беру саласының 

жаңалықтарына байланысты арнайы басылымдар шыға бастады (мысалы, « information at 

innovation en education Educatioal innovation in the United States» және басқалар). 

Біздің елімізде дәл осындай үрдістер жүріп жатты. Алайда олар басқаша аталды. 

Әңгіме педагогикалық тәжірибенің таратылуы туралы, білім қызметкерлерінің оны 

пайдалануға дайындығы туралы және ұсынылған жаңалықтардың жаңалығы, оларды бағалау 

тәсілдері туралы болды. 

Әдетте, инновация дәстүрлі мәселелерді жаңаша шешу нәтижесінде, фактілерді ұғыну 

және жинақтау үрдісінің ұзақтығы нәтижесінде пайда болды. Қазіргі кездегі инновацияның 

көбі тарихи тәжірибемен тығыз байланы-сты және оның өткен уақытта белгісі, ұқсасы бар. 

Бұл инновациялық үрдістің белгілі тұжырымдарға сәйкес келетін және белгілі бір 

жағдайларға өзекті және бейімделген, белгілі бір мақсатқа бағытталған және қазіргі заманғы 

идеяның құрылу, орнығу, қолдану және жойылу үрдісі екенін түсінуге мүмкіндік береді. Ол 

жаңалықтар кіретін жүйенің сапалы жақсаруына бағытталған, оған қатысушыларды 

ынталандырады және олардың көзқарастарын жаңалықтар тұрғысынан өзгертеді. 

Шетелдік университеттердегі аталған проблемалар Қазақстанда ғылыми 

инновациялық сфераны басқару құрылымдарын қолдану қажеттілігі жөнінде 

қорытындылауға мүмкіндік береді.  

Жоғары оқу орындарының инновациялық жүйесінің концептуалдық шешімін 

жобалаудың әртүрлі нұсқаларын құру және оның ішінен ең дұрысын таңдауда 1-сурет 

мүмкіндік береді. 
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Қоғам даму қарқынының өсуі өзгермелі жағдайға бейім адамды даярлауды талап 

етеді. Қызметкерлерді дайындау мен олардың кәсіби біліктілігін арттыруды анықтайтын 

экономика және басқа салалардың даму динамикасы түлектердің бойында үздіксіз білім 

алуға деген талап пен қабілетті қалыптастыру қажеттігін тудырып отыр. Қазіргі қоғамға 

дербес, өз болашағына жауапкершілік ала алатын, шығармашыл, өз дамуына құндылық 

ретінде қарайтын, үздіксіз білім алуға қабілетті адамдар керек. 

Қазақстанның болашағы білім сапасына байланысты анықталады, әлемдік тәжірибе 

көрсетіп отырғандай, қоғамның білім беруге жоғары мән бермей көптеген мәселелерді 

шешуі мүмкін емес деген түсінік қоғамдық санада қалыптасып келеді. Осыған орай, «Білім 

туралы заң» (2007 жыл) және «Ғылым туралы заң» (2011 жыл) қабылданды. Қазақстан 

Республикасының білім беру саласындағы Заңдары Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негізделеді. Осы Заң және Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес мемлекеттік саясат ұстанымдары айқындалады. 

Онда «Жоғары оқу орны жүзеге асыратын қызметтің негізгі түрі білім берумен қатар: 

ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет, оның ішінде зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықты іске асыру, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелікқұрастырушылық жұмыстарды жүргізу болып табылады» деп айқындалған 

Университетті жаңарту, білімберутиімділігін арттыру жолдарын іздестіру 

көптеген бағыттар бойынша жүзеге асырылуда: 
- дамыта оқыту педагогикалық жүйесі ендірілуде; 

- жеке пәндерді көптеген нұсқалардың ішінен таңдау арқылы тереңдетіп оқыту 

жүргізілуде; 

- саралап және жекелеп оқыту негізінде көп деңгейлі оқыту жүзеге асырылуда; 

- оқыту үдерісінде модульдік жүйе іске асырылуда және т.б. 

Жаңа білім беру үлгілерінің өрістеуі жаңа типтегі университеттердің пайда болуына 

алып келді. Жаңа типтегі университеттердің пайда болуы университеттің педагогикалық 

жүйесінің ауқымы және күрделілігі жағынан түрлі өзгерістерді айқындайды. Жаңаны ендіру 

типінің кең тараған түрі білім беру бағдарламаларының мазмұны немесе технологияларының 

өзгерісі болып табылады. Олар негізгі мақсат пен міндеттеріне байланысты; сүйенетін 

тұжырымдамасына байланысты; қолданылатын оқытуды ұйымдастыру формасына 

байланысты; оқыту әдістерінің басымдығына байланысты ерекшеленеді. Сонымен қатар 

көптеген диагностикалық технологиялар қолданылуда (мониторинг, тестілеу, сауалнама, 

рейтингтер және т.б.). 

Қазіргі таңда инновациялық технологиялардан кеңінен танымалдық танытқан ойын 

технологиялары, мәселелікоқыту, жекеоқытутехнологиясы, өзін-өзі дамыту технологиясы, 

тұлғалық бағдарланған дамыта оқыту технологиясы, шығармашылық қабілеттерді дамыту 

технологиясы, топтық және ұжымдық технологиялар, компьютерлік технологиялар және т.б. 
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Кейбір университеттердемодульдік оқытутехнологиясы жүзеге асырылуда, бұл дәстүрлі 

оқытудың баламасы ретінде туындады. Модульдік оқытудың мәні білім алушы белгілі бір 

модульмен жұмыс істеу барысында өз бетінше не басқаның көмегімен анықталған 

мақсаттарға жетеді. Модуль – бұл оқытудың мазмұны мен оны меңгеру технологиясы 

біріктірілген қызмет аясы болып табылады. Модульдер жеке білім алушымен жекеше жұмыс 

істеуге, олардың қарым-қатынас формасын өзгертуге мүмкіндік береді. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында ғылыми коммуникациялардың күрт өсуі байқалды, 

бұл әсіресе Интернет желісінің пайда болуымен байланысты. Ғылыми идеялармен алмасу 

үдерісінің артуы ғылыми-техникалық прогресс қарқынының жеделдетуін туындатты және 

зерттеу іс-әрекетінің тиімділігін тұтастай арттырды. Қазіргі таңда білімді жеке топтар емес, 

ғалымдар желісі ойластырады, күрделендіреді, олар әлемнің кез келген түкпірінде болуы 

мүмкін. Бұл әр аймақтың беделді мамандарымен пікір алмасуға, сол арқылы мәселені шешіп, 

білімнің тез таралуына септігін тигізді. Бірақ желі арқылы университеттердің қаржыландыру 

үдерісіне ықпал ете алмайды. Ғалымдардың айтуынша, ғылым жаһандық құбылыс, оны 

ұлттық шекарада ұстап тұру мүмкін емес. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ НЕГІЗІ 

 

Кенжебай И.С., 2 курс студенті, ИЯ-21 тобы 

ғылыми жетекшісі - Братаева А. А., 

шетел тілдері және аударма ісі 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

Қазірдің өзіңде мамандықтардың түрлері өте көп. Қандай да бір мамандық өзіңше 

қызықты да, күрделі. Ал, осы мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 

шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандықтың бірі – 

мұғалім мамандығы. Мұғалім мамандығы киелі де көне мамандықтың бірі. Адамзатты 

ежелден ойландырып, толғандырып келе жатқан, қоғамдық құрылыс өзгеріп жатса да, 

қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе-жас ұрпақты өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның-

қиыны. Себебі, әр адам-қайталанбас жеке тұлға. 

Бүгінгі мұғалімнің мақсаты бәсекеге қабілетті өмір сүре алатын білімді, жаңадан 

танымы бар, білімге деген қызығушылық деңгейі жоғары, экономика деңгейіне шыға білетін 

ұрпақты тәрбиелеу қажет. Иә, бұл кез-келген мұғалім қолынан келе бермейтін қасиет. Тек 

қажырлы да, өз жұмысын жақсы көретін, өз оқушыларын биік шыңға жетелегісі келетін 

ұстаздың қолынан келеді. Кейде, «мен шаршадым, мына дәптер, мына қағаз» сөздерін өз 

құлағымен естігенде, көңілім түсіп, мынадай мұғалімнен не болады, деп ойлап жатасын. Ал 

мен үшін осыны бәрін женуде, өз мақсаттарыма жетудің ең бірініші төзімділігімнің 

арқасында. Шынында да, төзімділік бар болса, көптеген биік жетістіктерге жеттіп, өз 

жұмысын нақты және бапты да ойластырып, атқарасың. Төзімділік - адам бойындағы жақсы 

қасиеттерінің бірі. Төзімді болғанда ғана жақсы бір нәтижелерге жеттуге, нақты дұрыс 

шешем қабылдауға болады. 

Ғылыми тұрғыдан айтқанда, білім беру ісіндегі басты тұлға – педагог екені ақиқат. 

Сол педагогогтың мәртебесін арттыру, абыройын көтеру – көп қырлы үдеріс. Бүгінгі заман 
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талабына сай педагог – ол рухани дамыған, педагогикалық технологияның қыр-сырын жетік 

меңгерген шығармашыл тұлға болуы тиіс.Мен де сол болашақ педагогтардың бірімін.Өз 

мамандығымның биік шыныңа жететіндей, шығармашыл, кәсіби құзыретті оқытушы болсам 

деймін.Қазіргі таңда ұстаз қауымына өте жоғары талап қойылып отыр.Әр оқушының 

болашағына білім берген ұстаздарының үлесі бар деп білемін. Және де сол жолда тек қана өз 

ағылшын саласын ғана емес, педагогика саласын да сан қырынан зерттеп жүрмін десем 

болады. 

Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған 

маман - уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді 

өркениетке жетелейтін білім бастауы - мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ бойына білім 

негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы - ұстаз тұрады. «Мұғалімдер-қоғамның ең білімді, ең 

отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі болып табылады» - деп тұңғыш 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бекер айтпаса керек.Мектепте білім алу – бала өмірінің маңызды 

кезеңдерінің бірі. Қандай білім беру жүйесінен және қандай мұғалімнен білім алғаны 

баланың үлгеріміне және жеке тұлғалық қалыптасуына байланысты болады. Кәсіби 

шеберліктің құрылу процесі білімінің жүзеге асуы мен қалыптасуын ғана емес, сонымен 

қатар оның тұлғалық қалыптасуын да қарастырады. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың 

даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең білімнің, іскерліктің болуын қамтиды.Білім 

беру мақсаттары өзгеруде, оқу ақпаратының мазмұны жаңаруда, педагогикалық 

коммуникация құралдары, және педагогикалық әсер етудің объектісі – оқушылар да 

айтарлықтай өзгеруде. Осы факторлардың барлығы педагогикалық кәсіби шеберлігінің 

деңгейін жоғарлатуды талап етеді. Оқу процесінің жаңаруына қажетті шарт кез-келген 

педагогикалық жүйенің басты тұлғасы болып табылатын оқытушылардың педагогикалық 

шеберлігін арттыру болып саналады.Мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты мәселелер 

көптеген жауапкершілікті талап етеді. Шығармашыл ұстаз күнделікті әрбір сабағын 

түрлендіріп өткізуге тырысады. Оқушының білімін көтерудің ең басты шарты - оның пәнге 

деген қызығушылығын арттыру. Пәнге деген қызығушылығы болса ғана, бала оған көңіл 

қойып тыңдап, тереңдете оқып үйрене бастайды. Пәнге қызыққан оқушының білім 

сапасының жоғары болатыны белгілі. Шебер мұғалім үнемі оқушының ойлау белсенділігін 

арттырып, білімге қызығушылығын тудырғанда ғана ұстаз мақсатына жетеді.Сабақты 

тартымды, қызықты етіп өткізу – мұғалімнің шеберлігі, білімділігі, таланты. Егер, мұғалім 

сабақта бір тақырыпты оқытуда оқушыларды ойландыруға, ізденуге, тәжірибе жасап, істеген 

жұмысын қорытындылай білуге, сөйлеу мәдениетін дамытуға, ғылыми тілде сөйлей білуге 

назар аударса, келесі бір сабақтың тұрмыс, салт-сана көрінісіне, қазіргі жеткіншек жете 

білмейтін ұғым – түсінігін бүгінгі өмір салтына жинастыра көңіл аударса, сол арқылы 

танымдық мақсат қояды. Сөйте отырып, ұлттық дәстүрді қадірлей білуге, адамгершілікке, 

ізгіліктілікке, ұлттық тәлім-тәрбие беруге назар аударылады. Сабақ үрдісінде оқушылар 

өзіне-өзі баға беруге, әлсіз жақтарын сын көзбен қарауға өзінің жетістігін жете білуге, 

өзбетімен іздене білуге дағдылары қалыптасады. Оқушылар арасында ынтымақтастық, сенім 

ахуалы қалыптасып, өзара сыйластық орнайды. Міне, осыларды педагогикалық шеберлікті 

аша түсудің тағы бір қыры деп есептеймін. 

Мұғалімдер шеберлігін арттыру мәселесі қай кезде болсын педагогика ғылымындағы 

алдыңғы орында тұрғандығы белгілі. Оны зерттеушілер еңбектерінен айқын аңғаруға 

болады. Мәселен, мұғалім қызметі формалары мен түрлі әдіс-тәсілі С. Гусев, П. Груздев, С. 

Иванов, А. Моисеев, М. Рубинштейннің, педагогикалық іс-әрекеттің ғылыми негіздері Н. 

Александров, В. Ильин, И. Огородников, А. Пискунов, Н. Кузьмина зерттеулерінде кеңірек 

орын алған. 

Ұстаздың шеберлігі - талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да 

мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл 

ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді 

айтуға болады.Педагогика ғылымы үнемі оқытудың тиімді әрі жүйелі әдістерін іздестіру 

бағытында дамуы. Оның негізгі міндеті – оқыту сапасын көтеруге әсер ететін әдіс-тәсілдерді 
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анықтау. Жалпы педагогикада берілгендей жаратылысау пәндерін оқыту әдістемесінде де 

оқытудың әдістері деп білім беретін мақсатына жетуге бағытталған оқытушы мен оқушының 

белгіл бір тәртіпте жүзеге асырылатын іс-әрекет қарым-қатынастарының бірлігі мен 

үйлесімділік тәсілдерін айтады. Оқушыларға сапалы да тиянақты білім берудің негізі - өз 

пәніңді жан-жақты игеру, оқушы санасына жеткізе білу, шығармашылық ойламын 

қалыптастыру, оқытудың белсенді әдістерін қолдану.Мектеп өмірінде оқытушы - басты 

тұлға. Мектеп оқытушысы балаларды оқытып қана қоймайды, сонымен бірге оларды 

тәрбиелейді. Ол белгілі бір сыныпта оқушылардың оқу-тәрбие жұмысының 

ұйымдастырушысы, әрі ұстазы., ақылшы-кеңесшісі болып саналады. Сондықтан да ол қиын 

да әрі жауапты міндетті іс.Оқушылардың өз бетінше ізденіп, шығармашылықпен жұмыс 

істеулеріне педагогикалық технологияның өте тиімді екеніне көзім жетті. Бұл 

технологияның ерекшелігі білімді жатқа меңгеру емес, оқушыларың өз бетінше меңгеруге 

ұмтылатындығы, есту, көру, қабілеттерін арттыруға, сөздік қорын ауызша, жазбаша 

жетілдіру. Деңгейлеп оқытудың ерекше бір тиімділігі оқушылардың сабақ үстінде бірнеше 

деңгейде жұмыс жүргізіп, өздерінің білім-білік дағдыларын көрсете алуында. Деңгейлік 

тапсырмалар арқылы оқытушы оқушылардың нені меңгергенін біліп отырады. Бұл әдісте 

оқытушы тек бағыт беруші ғана. Соның нәтижесінде оқушыларда білуге деген ерекше 

құлшыныс пайда болып, басқалардан қалып қалмауды ойлап, өз мүмкіндігіне қарай 

дайындық жасайды, тырысады, жарысады.Деңгейлік тапсырмалармен жұмыс істеу -

оқушылардың білімін шыңдап, стандарт деңгейді меңгеріп қана қоймай, оларыдң 

шығармашылықпен жұмыс істеуіне де зор мүмкіндік тудырады. Педагогтың мәртебесін 

көтеретін басты күш - оның кәсіби құзырлылығы. Кәсіби құзырлылық маманның әлеуметтегі 

қабылданған стандарттар мен нормаларға сәйкес өзінің кәсіби-педагогикалық қызметін 

атқаруға дайындығы мен қабілетін анықтайтын кәсіби білімдер мен дағдылар жиынтығы 

немесе жекелік-кәсіби сипаттама. Кәсіби құзырлылық - мұғалімнің педагогикалық әрекетті 

өте жоғары деңгейде атқара алуы, педагогикалық қарым-қатынасқа түсе алуы нәтижесінде 

оқушылардың білімділік және тәрбиелік деңгейінің жоғары болуын қамтамасыз етуі. 

Білімнің сапасын қамтамасыз ететін педагогтар болғандықтан, ең алдымен олар сапалы 

қызмет көрсетуі тиіс. Кәсіби құзыреттілік – жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға 

теориялық және практикалық әзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Ал педагог маманның 

кәсіби құзыреттілігіне мұғалімнің оқу-тәрбие үдірісін ұйымдастыруда өз мамандығына 

байланысты барлық теория мен практиканы меңгеруі, жеке тұлғаны қалыптастыруда, яғни 

оқушыларымен жұмыс істеуге бағытталған қабілеттерінің бірлігі. Осыдан кәсіби 

құзыреттілік ұғымына педагогқа тән болуы тиіс барлық, қасиеттер мен қабілеттер 

кіретіндігін аңғару қиын емес. Яғни, мұғалімнің білім-білік, дағдылары, өз мамандығына 

қатысты білімдер жүйесі, жұмыс істеу шеберлігі, мәдениеті, психологиялық қасиеттері, 

қарым-қатынас стилі, педагогикалық такт, әдеп т.б жатқызамыз.Қазақстанда оқитындарды 

сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең 

алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық 

өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтардың 

еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән 

берілген.Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен 

сындарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, 

өйткені кешегісі мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен, 

жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да 

саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтардың, зиялылар қауымының деңгейіне 

байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін 

оқу орындарының басты мақсаты – мамандықты игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім 

кеңістігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық 

қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда 

негізгі өзекті мәселелердің бірі. «Педагогтың кәсіби құзыреттілігіне не жатады?» деген 
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сұраққа жауап бермес бұрын, кәсіби құзыреттілік терминінің мәнін ашып алайық.Ұстаздың 

педагогикалық шеберлігі мен кәсібилігінің айырылмас құрам бөлігі ретінде оның кәсіби 

құзыреттілігі саналады. Қазіргі кезде жалпы және кәсіби білім берудің теориясы мен 

практикасында жиі қолданылуда. А.К.Макарова кәсіби құзыреттіліктің бірнеше түрін бөліп 

көрсетеді де, олардың болуы адамның кәсіби жетілгендігінің көрсеткіші деп санайды: 

Арнайы құзыреттілік; 

Әлеуметтік құзыреттілік; 

Тұлғалық құзыреттілік; 

Даралық құзыреттілік. 

Педагогикалық қызметтің ерекшелігі тек бір тар мамандық бойынша құзыретті 

болуына жол бермейді, педагогтың кәсібилігі кәсіби құзыреттіліктің барлық түрінің бір 

тұтастығымен анықталады. 

Кәсіби құзыреттіліктің құрылымын анықтаудың бірнеше жолы бар. Олардың біреуі 

оқытушының кәсіби құзыреттілігінің құрылымын педагогикалық ептілік жүйесі арқылы 

ашумен байланысты болса, басқасы педагогтың түрлі кәсіби саладағы құзыреттілігіне бөліну 

құрылымы арқылы анықталады, олар: өзіндік білім беру және оқытушылық; тәрбие беру 

қызметі; ғылыми-әдістемелік және мәдени-ағартушылық; коррекциялық-дамытушы қызмет; 

басқарушылық қызмет.Педагогтың мәртебесін көтеретін басты күш - оның кәсіби 

құзырлылығы. Кәсіби құзырлылық маманның әлеуметтегі қабылданған стандарттар мен 

нормаларға сәйкес өзінің кәсіби-педагогикалық қызметін атқаруға дайындығы мен қабілетін 

анықтайтын кәсіби білімдер мен дағдылар жиынтығы немесе жекелік-кәсіби сипаттама. 

Кәсіби құзырлылық - педагогтың педагогикалық әрекетті өте жоғары деңгейде атқара алуы, 

педагогикалық қарым-қатынасқа түсе алуы нәтижесінде студенттердің білімділік және 

тәрбиелік деңгейінің жоғары болуын қамтамасыз етуі. Білімнің сапасын қамтамасыз ететін 

педагогтар болғандықтан, ең алдымен олар сапалы қызмет көрсетуі тиіс. 

Кәсіби құзыреттілік – жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға теориялық және 

практикалық әзірлігі мен қабілеттілігінің бірлігі. Ал педагог маманның кәсіби 

құзыреттілігіне мұғалімнің оқу-тәрбие үдірісін ұйымдастыруда өз мамандығына байланысты 

барлық теория мен практиканы меңгеруі, жеке тұлғаны қалыптастыруда, яғни студенттермен 

жұмыс істеуге бағытталған қабілеттерінің бірлігі. Осыдан кәсіби құзыреттілік ұғымына 

педагогқа тән болуы тиіс барлық, қасиеттер мен қабілеттер кіретіндігін аңғару қиын емес. 

Яғни, педагогтың білім-білік, дағдылары, өз мамандығына қатысты білімдер жүйесі, жұмыс 

істеу шеберлігі, мәдениеті, психологиялық қасиеттері, қарым-қатынас стилі, педагогикалық 

такт, әдеп т.б жатқызамыз. Сонымен қатар студенттермен, топпен жүргізілетін түрлі мәдени 

шараларды ұйымдастыруда дайын жоспарларды пайдаланбай, сол топқа, топ ішінің 

құрамына, сипатына тән жоспарлар жасап, студенттер үшін, ата-аналар үшін, педагогтың 

өзінің өз ісіне қанағаттануы үшін қызықты іс-шара өткізе білуі шарт.Педагогтың кәсіби 

педагогикалық функциялары: конструктивтік, ұйымдастырушылық, қарым-қатынастық, 

дамытушылық, ақпараттық, зерттеушілік. Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саласында 

бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді шешуге бағытталған күрделі 

бетбұрыс жасалуда. Педагогтың кәсіби мүмкіндігі оның бойындағы өзін-өзі дамытып отыру 

дайындығына тікелей байланысты. Бұл мәселеге әлеуметтік-педагогикалық тұрғыдан келу 

үшін педагогтың субьект ретіндегі алдына қойған міндеттерін орындауға деген әзірлік 

деңгейіне көз жеткізу қажет. Әрине, оның кәсіби өсуі жеке тұлға ретіндегі ерекшелігіне 

әбден қатысты. Сондықтан бұл жерде даралық-тұлғалық қалыптасу, іскерлік-әдістемелік 

жетілдіру, кәсіптік-пәндік білімін толықтыру компоненттерінен өз қажеттілігін тани алу 

мүмкіндігі туады. Бұл жердегі «өз қажеттіктерін сезіну» - кәсіби қызметтің негізі. Өйткені, 

ол өзінің әлеуметтік бар мүмкіндігін дамытудың жолдарын білу деген. «Еліміздің саяси, 

экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі өзгерістерге сай оқу орындарының үлкен 

жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің шебері, бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан-

жақты дамыған маман дайындауға ұмтылуы, өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани 

дамуының мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың 
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жоғарылуына байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды қажет 

етеді».Егер педагог жоғарыда аталған шарттар мен өзін-өзі жетілдіруге арналған 

мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, онда педагог өз жұмысының нағыз шебері болатыны 

даусыз. Қазіргі қоғамға сәйкес жеке тұлғаны қалыптастыру үшін педагогтың кәсіби 

құзыреттілігі де сай болар еді. 

Оқыту үрдісін басқарудың педагогикалық-психологиялық мәселелерін анықтауда 

педагог пен студенттердің арасындағы қарым-қатынастарды ұйымдастыру педагогтың 

теориялық білімінің болуын қажет етеді.Әр адамның мақсаты бар, менің негізгі мақсатым, ол 

өскелең ұрпаққа бүгінгі күні тиімді білім беріп, оларды өз Отанның ұлдары мен қыздары 

бола алатындай етіп тәрбиелеу, ал бұл мақсаты орындауда мен жаңа әдістерді танып, 

жинақтауда еңбек етіп жүрмін. 

Қорыта айтқанда, білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы 

бойынша өз пәнін жетік білетін, студенттің шығармашылығы мен дарындылығына жағдай 

жасай алатын, тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-

қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа технологияларын толық 

меңгерген, отандық, шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби 

маман педагогті айтамыз. 
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Ключевой проблемой кризисного состояния современной системы отечественного 

образования является кризисное состояние педагогической профессии. Ведь никакие 

технические средства, нормативные и другие изменения не могут существенно повысить 

качество образования без компетентного педагога. Это уже признается даже на 

государственном уровне и делаются попытки изменить сложившуюся ситуацию. 

Прежде всего необходимо говорить о социальном кризисе педагогической профессии. 

Педагогическую профессию широко изучали в двух аспектах – как процесс (педагогическая 

деятельность) и как результат (качества обучающегося), но социальные проблемы 

педагогической профессии являлись мало исследованными. Выход из этого положения 

предложил Введенский Вадим Николаевич, который впервые рассмотрел педагогическую 

профессию с позиций социального института [1; 2] и защитил по этой проблеме докторскую 

диссертацию в 2005 году [3]. Это позволило выйти на исследование социальных проблем 

педагогической профессии, что определяет взаимосвязь педагогики с такими отраслями 

наук, как социология, психология и экономика. Именно три взаимосвязанных аспекта 

рассмотрения педагогической профессии (результат, процесс, социальный институт) дают 

возможность целостного решения проблем педагогической профессии, а значит и в целом 

проблем образования [4]. 

Институциональный аспект развития и функционирования социума является сферой 

изучения социологии. Одними из первых ученых-социологов, которые исследовали этот 

феномен являются О.Конт, П. Бергер, М. Вебер, Г. Спенсер и др. Они показали 
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необходимость выделения социальных институтов родства, регулируемых и экономических 

институтов. По признакам родства (профессионального) и регулирования в конце XX века 

рассматривается уже наука и образование как отдельные социальные институты. Но ведь и 

педагогическая профессия имеет признаки профессионального родства и регулирует наше 

общество, ведь именно через общение с педагогами проходят все граждане нашей страны, а 

знанит от характера деятельности и социального состояния педагогической профессии 

зависит будущее (и настоящее тоже) нашей страны. 

На основе анализа структуры психологического аспекта процесса 

институционализации (по П. Бергеру и Т. Лукману) [5] и существующих моделей 

непрерывного образования, В.Н. Введенским совершенно верно предложено рассматривать 

три этапа профессионального образования: объективацию, интернализацию и 

экстернализацию [6]. При этом следует отметить, что различные виды профессионального 

образования имеют свою специфику, которые нуждаются в дополнительном изучении 

исходя из этих трех этапов. Также необходимо предложить практические рекомендации по 

развитию профессионального образования в этом контексте в сфере инженерной, 

управленческой деятельности, а также социально-культурной деятельности. И хотя В.Н. 

Введенский предложил практические рекомендации по развитию профессионально-

педагогического образования на этапах объективации, интернализации и экстернализации [7; 

8] – широкого переноса на другие профессии пока не последовало. Это означает, что, либо 

исследователи других профессий пока не поняли важности этой деятельности, либо не 

поняли возможности осуществления такого переноса (проецирования на существующее 

проблемное поле). Справедливости ради отметим, что попытки осуществления такого 

переноса на профессионально-художественное образование были сделаны [9], но они еще 

находятся на начальном этапе изучения. 

Институциональный характер исследования педагогической профессии и 

профессионального образования позволяет установить взаимосвязь с институциональным и 

системным подходами, с институциональным и компетентностным подходами как 

методологическими основами изучения педагогической профессии. Ведь, как справедливо 

показано [10] профессиональную компетентность педагогов следует рассматривать в 

качестве ядра социального института педагогической профессии. И хотя в наше время уже 

предложено множество различных моделей профессиональной компетентности педагогов, 

следует отметить, что многие из них являются не работоспособными, так как даже не 

рассматривают ключевых (или базовых) компетентностей. Количество операциональных 

(или профессиональных) компетенций также нуждается в дополнительном исследовании для 

разных профессий, ведь их количество (и суть) должно быть оптимальным (т.е. не больше и 

не меньше требуемого) и содержать не много позиций (не боле 20). 

Положительным фактом институционального изучения педагогической профессии 

является также рассмотрение сугубо социальных характеристик педагогической профессии 

(социальная роль, статус, функции, контроль). Это расширяет исследуемое поле 

педагогической профессии и дает возможность реально развивать современное среднее и 

профессиональное образование. В этой связи обратим внимание на следующие положения: 

1. Какие роли и как должен играть педагог (учитель, воспитатель, тренер, хореограф, 

преподаватель). Кто пишет сценарий для этих ролей и как эти роли согласуются с ролевыми 

функциями обучающихся? 

2. За последние 20 лет появилось много новых профессий, социальный статус 

которых достаточно высокий. Это произошло в определенной мере за счет вытеснения 

когда-то статусных профессий (врачей, учителей). Какие меры (кроме материальных) 

необходимо предпринять, чтобы вернуть статус педагогической профессии 60-70 годов 

прошлого века? 

3. Социальный контроль педагогической профессии предполагает наличие четких 

правил игры (профессиональные нормы, педагогическая этика), экспертов, критериев оценки 

и мер поощрения и наказания [11]. Проблема серьезного изменения существующей с 
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советских времен педагогической этики является чрезвычайно актуальной на современном 

этапе. 

Следует отметить, что необходимость тщательного изучения институционального 

подхода продиктована и проблемами глобализации, с которыми неизбежно сталкивается 

образование не только в нашей стране, но и в большинстве стран мира. Для изучения 

проблем глобализации очень важно использовать институциональный подход [12]. 

Представленный В.Н. Введенским институциональный подход к рассмотрению 

педагогической профессии, безусловно, является правильным, но требующим 

дополнительного развития. Так, социальные характеристики педагогической профессии 

(роль, статус, функции, контроль) требуют более детального рассмотрения во взаимосвязи с 

происходящими социально-экономическими изменениями в России и Украине, что 

продиктовано глобализационными процессами. Так, например, сущность и процесс 

формирования у будущих педагогов социальной адаптации в рамках существующего 

социального статуса (во взаимосвязи с социальной ролью) нуждаются во всестороннем 

рассмотрении. Здесь можно предложить установить корреляцию между социально-

экономическими условиями и психолого-педагогическими условиями осуществления такой 

деятельности. 

Именно проблема низкого социального статуса педагогической профессии (в аспекте 

социального института) является одной из ключевых на современном этапе. Как правило, 

поступают на педагогические специальности выпускники школ, о которых можно сказать 

«слабенькие», имеющие интеллектуальные способности на уровне средние, а то и ниже 

этого. Обучают таких студентов преподаватели, которые также, в основном, не блещут 

гениальностью и озарением (по сравнению с преподавателями по другим специальностям). 

Очевидно, что на выходе из ВУЗа будут «слабенькие специалисты», которые сменят 

существующее поколение педагогов. 

Рассмотрение интеллектуальной, коммуникативной и регулятивной компетенций в 

качестве ключевых, на наш взгляд, целесообразно расширить, установив психологические 

зависимости между этими ключевыми компетенциями и характером воспитательного 

процесса в школе и в высшей школе. Это позволит лучше связать задачи воспитания, 

обучения и развития обучающихся, включая и будущих педагогов. 
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Theatrical activity- this is the most common type of children creativity. Participating in the 

theatrical activities, children get acquainted with the outside world in all its variety and the child 

wants to embody every imagination and impression from the surrounding life into living images 

and actions. 

Entering the image, he plays any role, trying to imitate what he saw and what interested him. 

Theatre- is one of the most democratic and accessible art forms for children. 

In ancient times it was said that the arrival of a clown in the city replaces a caravan of 

donkeys with medicines. Pedagogic opportunities of the theatrical activities are huge, its subjects 

are almost unlimited and can satisfy any interests and desires of the child. 

It is close and understandable to the child, lies deep in its nature and is reflected in the game. 

The value of theatrical activities in the development of preschoolers can not be 

underestimated. 

Classes in this type of activity help to develop the interests and abilities of the child; 

contribute to common development; manifestation of curiosity, the desire for knowledge of new, 

the assimilation of new information and new ways of action, the development of associative 

thinking persistence, sense of purpose, manifestation of general intelligence, emotions when playing 

roles. 

In addition, theatrical classes require the child's determination, systematic work, diligence, 

which contributes to the formation of volitional character traits. The child develops intuition, 

ingenuity, the ability to improvise. 

Classes theatrical activity and frequent performances on stage before the audience contribute 

to the realization of his creative powers, emancipation and self-esteem. 

Through various forms of the dramatized play, children improve the moral and 

communicative qualities of the personality, creative abilities. The full participation of children in 

the game-dramatization requires special preparation, which is manifested in the ability of the 

aesthetic perception of the art of the artistic word, the ability to listen to the text, catch the 

intonation, especially the speech turns. To understand what the characters are, one must learn to 

analyze them, to understand the moral of the work. In the process of working on the image, the 

child’s personality becomes formed; symbolic thinking and motor emotional control develop; social 

norms of behavior are assimilated; formed by the highest arbitrary mental functions. 

The theater develops the creative potential of the individual, teaches effective 

communication, which arises in the process of creating a single, common product – a performance. 

Theatrical games of preschool children can be divided into two main groups: directing games and 

games of dramatization. 

The directing games, shadow theater and theater on the flannelgraph can be attributed to the 

directorial games: a child or an adult is not an active person, but creates scenes, leads the role of a 

toy character, acts for him, portrays him with intonation, mimicry. 

Dramatization - based on the actions of the performer of the role, which uses dolls or 

characters put on the hands (fingers). The child in this case plays himself, using his means of 

expressiveness - intonation, mimicry, pantomime. 

By the directing games include: 

Table theater toys. A variety of toys and crafts are used. The main thing is that they stand 

steadily on the table and not interfere with movement. 

Table theater pictures. Characters and scenery - pictures. Their actions are limited. The 

state of the character, his mood is transmitted by the intonation of the player. Characters appear in 

the course of the action, which creates an element of surprise, causes the interest of children. 

Stand-book. The dynamics, the sequence of events describe with the help of successive 

illustrations. Turning over the sheets of the book stand, the presenter demonstrates personal plots 

describing events and meetings. 
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Flannelgraf. Pictures or characters are displayed on the screen. Holds their flannel, which 

tightened the screen and the flip side of the picture. Instead of flannel, you can glue pieces of velvet 

or emery paper onto the pictures. Pictures are selected together by children from old books, 

magazines are created independently 

 Shadow Theater. It requires a screen of translucid paper, black plane characters and a 

bright light source behind them, thanks to which the characters cast shadows on the screen. The 

image can be obtained with the help of fingers. The show is accompanied by the corresponding 

sound. 

Game-dramatizing with fingers. Attributes child puts on his fingers. He «plays» for the 

character whose image is on the hand. In the course of unfolding the plot acts with one or more 

fingers, pronouncing the text. You can depict the action, being behind the screen or freely moving 

around the room. 

Games-dramatization with bibabo dolls. In these games, bibabo dolls are put on fingers. 

They usually act on the screen behind which the driver stands. Such dolls can be made 

independently using old toys. 

Improvisation. This play of the plot without preliminary preparation. 

In the traditional pedagogy of the game, dramatization belongs to the section of creative 

games in which children creatively reproduce the content of literary works. 

In addition to the above listed types of theater, which are used in the course of theatrical 

games, non-traditional types of theaters are used: the «Living Hand» theater; theatrical life-size 

puppets; theater aprons; pillow theater; theater non-standard toys; theater «Mitten»; theater on 

spoons; theater made of wool thread. 

Various types of theater make theatrical activities of preschoolers interesting and diverse. 
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English is already established as the de facto lingua franca. A great number of words have 

been borrowed into English language. It has the largest amount of vocabulary that makes the 

learners confused to understand its semantics, structure, grammar and pronunciation. The loan-

words were influenced and changed their semantic, structural or more or less morphological 

meaning, even their phonetic appearance. The main reason for borrowing is to provide a word from 

the source language variety when there is no suitable existing word in the target language. English 

language, still, continues to expand its vocabulary by means of loanwords from other 

language[1,p.1].  

As a matter of fact, English language has been established and expanded as a global 

language for international communication. It is a language that is recognized and understood by 

people everywhere in the world, with the development of the society and the progress of science 

and technology, politics, culture, education, economics. There are a great number of words in 

English language and most of the words have been taken or borrowed from other languages such as 

Greek, Latin, French, German, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Urdu, Russian, so on. 
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The practice of borrowing words into English has continued even in the last several decades 

from other tongues. In course of its history, the majority of words borrowed into English have 

French and Latin roots. English language has been influenced by a numerous tongues or dialects of 

which French plays a major role. The below diagram shows the distribution of the origins of 

English words: 

 

Diagram№1 Distribution of the origins of English words: 

 

 
 

This pie chart shows the distribution of the origins of English words. 29 percent of the words in 

English come from French. 29% come from Latin, but it is unclear whether some of these words 

come directly from Latin or from Latin... through French. Both the Latin and French parts of this 

pie chart is that words that come from Latin are generally relatively rare (many of them are 

scientific or legal words). Similarly, 26% from German, the largest part of the very most common 

words in English (such as «the», «a», «do», «he»...) come from Germanic languages, not from Latin 

or French. The 6% of the loanwords come from Greek, another 6% from other languages, and the 

remaining 4% words derived from Proper Names. 

French Origin Major part of the English vocabulary is French origin. Most of the words are 

pronounced according to the rules of English phonology. Greek Origin It is to understand that most 

of the Greek words were introduced into English by means of Latin at first and later through 

French. German Origin English and German descend from the same ancestor language-West 

Germanic. So, English words are essentially similar to their German lexical counterparts, either in 

spelling (Hand, Sand, Finger) or pronunciation. 

Arabic Origin English loan words have been borrowed directly from Arabic or indirectly by 

passing from Arabic into other languages and later into English. 

Russian Origin Compared to other source languages, very few of the loan words in English 

come from Russian. Most of them are used to refer to things and concepts specific to Russia, 

Russian culture, politics, and history. [1,p.9].  

Considering its status and importance, it is to understand that English is the language of 

primary source for the development of the society and the progress of science and technology, 

politics, culture, education, economics. A great number of words have been borrowed into English 

language and most of the words are from other languages such as Greek, Latin, French, German, 

Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Urdu, Russian, so on. English language, still, continues to expand 

its vocabulary by means of loanwords from other languages. Nowadays borrowings are mainly from 

the spread of mass media, trade, and immigration. 

English not only borrows words from other languages, but it himself is an active donor for 

other languages. In the era of globalization and global integration, along with advanced 

technologies, the words denoting them are also borrowed. In the era of globalization and global 

integration, along with advanced technologies, their words are also used. Nowadays, the Russian 

language is actively engaged in borrowing English words from the fields of politics, fashion, 

service, computer technology, economics, etc.  
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Widely used borrowings from the English language in the German language in various 

fields, including in sports, trade, social and cultural spheres. The German language received the 

humorous name Denglish. 

At the same time, other languages, such as French, remain closed to borrowing. The French 

protect their language from foreign borrowings. Thus, it is obvious that the processes of political 

and economic integration, intercultural attitudes, scientific discoveries in various fields have a 

significant impact on the enrichment of national languages with borrowings from other languages. 
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First of all, consider the concept of text. M. Pfütze gives the following definition: a text is «a 

certain, organized by purpose and sense, set of phrases or phrase elements, between which there are 

significant relationships and functions, i.e. structured unity, representing in the consciousness of an 

individual in the form of a linguistic unit a complex phenomenon of reality, in its relatively 

complete semantic integrity. «[Pfütze 1970: 28] 

Metaphor and evaluation are inextricably linked. Metaphor-based statements are potentially 

evaluative, and evaluation appears as one of the meanings of the metaphor. In a literary text and in 

speech, the metaphor always bears a certain assessment. A special place is occupied by teaching 

reading fiction. The teacher has an important task to determine the subject matter and the text 

material before starting to read. The educational texts used in classes in a foreign language should 

correspond to the interests and needs of the students, be adequate in terms of complexity, take into 

account the language and speech experience of the students in both their native and foreign 

languages, and contain information interesting to them [1, p. 363] 

It should be noted that teaching professionally oriented reading in a foreign language 

requires a serious approach to the selection of special texts: the novelty of the content, the content 

of this type of text is relevant to both the intellectual level of readers and their existing interests, the 

desire of students to get the most interesting, relevant and professional meaningful information. The 

literary text is aimed not so much at presenting objective information as at conveying a subjective, 

emotional point of view regarding the events described. The author of a literary text seeks to 

establish emotional contact with the reader, and since he is still limited in means, he is forced to 

resort to the most capacious and effective techniques, deepening and expanding the content of the 

text. 

A work of art and a reader are a means of transmitting information, i.e. communicative 

function of artistic speech. [Lotman 1970: 39] 
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A poetic text is characterized by the specificity of its plan of expression, plans of content, 

functions, and most importantly - multidimensionality. 

This is a complex, hierarchical and dynamic system with a high degree of formalization 

(rhythm, rhyme, stanza, etc.). 

So, literary and poetic texts have certain similarities, subjectivity and imagery, but at the 

same time, the poetic text is different in size and concentration of information and meanings (in 

poetry they are more intense and emphasized). 

The main function of a literary and poetic text is the transfer of aesthetic information. An 

important element of aesthetic information is the value component. 

Poetic and literary texts show the importance of moral and aesthetic values. Of moral values, 

the most significant are the right to life, kindness, friendship, human dignity, rejection of cruelty 

and betrayal, and among aesthetic ones, the desire for exalted, beauty is given priority. 

Poetic and literary texts reveal a common function of transmitting the most significant 

linguistic and cultural values through the category of modality. 
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Speaking is one of the most difficult skills language learners have to face. In spite of this, it 

has traditionally been forced into the background while we, teachers of English, have spent all our 

classroom time trying to teach our students how to write, to read and sometimes even to listen in a 

L2 because grammar has a long written tradition (Bueno, Madrid and Mclaren, 2006: 321).  

Speaking is generally thought to be the most important of the four skills. Indeed, one 

frustration commonly voiced by learners is that they have spent years studying English, but still 

they cannot speak it.  

There are some language policies, which provide a way to specify what learners are able to 

do at certain levels with regard to The Common European Framework of Reference for languages, 

the Portfolio or inside the Curriculum. Teachers should follow them as a way of providing a 

guideline for their lessons. The CEF describes in detail the different levels that a student can obtain 

in speaking activities and strategies (A1, A2, B1, B2, C1, C2), these levels refer to things that 

students can do. This table shows these levels in Spoken Interaction and Spoken Production. 

Furthermore, the student is in a social, cultural and linguistic context where the English 

language is not often present and he or she does not need it to interact and survive in his or her life. 

In short, these are not the most suitable conditions to develop the desired or required level. For this 
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reason, this study will try to explore the characteristics of the speaking skills and propose some 

ways of practicing speaking and giving feedback. 

For most people, the ability to speak a language is synonymous with knowing that language. 

Nevertheless, «speaking in a second or foreign language has often been viewed as the most 

demanding of the four skills». What specifically makes speaking in a second or foreign language 

difficult? Brown (1994) labels speaking as the most challenging skill for students because of the set 

of features that characterize oral discourse: - Contractions, vowel reductions and elision; - The use 

of slang and idioms: - Stress, rhythm and intonation; - The need to interact with at least one other 

speaker. 

The most difficult aspect of spoken English is that it is always accomplished via interaction 

with al least one other speaker and this is one reason why many of us were shocked and 

disappointed when we used our second or foreign language for the first time in real interaction: We 

had not been prepared for spontaneous communication and could not cope with all of its 

simultaneous demands. Speaking is an «activity requiring the integration of many subsystems…all 

these factors combine to make speaking a second or foreign language a formidable task for 

language learners…yet for many people, speaking is seen as the central skill»  

There are numerous daily life situations where people need speaking, such as talking to 

someone face to face, communicating through the phone, answering questions, asking for 

directions, in shops, meetings or chatting with their friends, to name a few. People spend great deal 

of their time interacting with more people and, each of these situations requires a different register 

according to the formality of the moment.  

We speak for many reasons- to be sociable, because we want something, because we want 

other people to do something, to do something for someone else, to respond to someone else, to 

express our feelings or opinion about something, to exchange information, to refer to an action or 

event in the past, present, or future, the possibility of something happening, and so on (Lindsay and 

Knight, 2006: 58). 

However, human communication is a complex process. People need communication when 

they want to say something, transmit information or need to speak. Speakers use communication 

when they want to express or inform someone about something. They use language according to 

their purpose and it is necessary for there to be a listener and a speaker for effective communication. 

(Harmer, 2007: 46). 

Speakers have a great range of expressive possibilities at their command. Apart from the 

actual words they use they can vary their intonation and stress which helps them to show which part 

of what they are saying is most important. By varying the pitch and intonation in their voice they 

can clearly convey their attitude to what they are saying, too; they can indicate interest or lack of it, 

for example, and they can show whether they wish to be taken seriously. At any point in a speech 

event speakers can rephrase what they are saying; they can speed up or slow down. This will often 

be done in response to the feedback they are getting from their listeners who will show through a 

variety of gestures, expressions and interruptions that they do not understand. And in a face to face 

interaction the speaker can use a whole range of facial expressions, gestures and general body 

language to help to convey the message (Harmer, 2007: 53). 
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Language is the most important means of communication, without which the existence and 

development of human society is impossible. The changes taking place today in public relations, 

means of communication (the use of new information technologies) require increasing the 

communicative competence of students, improving their philological training so that they can 

exchange ideas in various situations in the process of interaction with other participants in 

communication, while correctly using the language system and speech norms and choosing 

communicative behavior adequate to an authentic communication situation. In other words, the 

main purpose of a foreign language is to form communicative competence, that is, the ability to 

carry out foreign-language interpersonal and intercultural communication with native speakers. The 

educational aspect is an integral part of the educational process, therefore, all educational 

technologies provide for the education of the necessary qualities of a mature personality in students. 

Modern educational technologies that are used to form a student’s foreign-language 

communicative competence are the most productive for creating an educational environment that 

provides a personality-oriented interaction of all participants in the educational process. Obviously, 

the use of any one teaching technology, no matter how perfect it may be, will not create the most 

effective conditions for the disclosure and development of students' abilities and the creative search 

for a teacher. 

Modern technologies of teaching a foreign language accumulate the successful information 

of each of them, enable the teacher to adjust any technology in accordance with the structure, 

functions, content, goals and objectives of teaching in this particular group of students. The search 

for new pedagogical technologies is associated with the lack of positive motivation in some students 

to learn a foreign language. Positive motivation is insufficient, and sometimes absent, because when 

learning a foreign language they encounter significant difficulties and do not absorb the material 

due to their psychological characteristics. 

In the process of teaching a foreign language, more and more teachers turn to the project 

methodology as one of the modern productive creative approaches that successfully implement the 

main goals of teaching a foreign language in the formation of students' necessary communication 

and speech skills and skills that allow them to communicate in a foreign language. 

The main purpose of the project method is to provide students with the opportunity to 

independently acquire knowledge in the process of solving practical problems or problems, 

requiring the integration of knowledge from various subject areas. If we talk about the project 

method as a pedagogical technology, then this technology involves a combination of research, 

search, problem methods, creative in nature. The teacher plays the role of a developer, coordinator, 

expert, The common goal was to create a school project in which all the children would like to 

study. The students were divided into groups based on the desires of the children to work together 

to solve a certain part of the overall problem. Parts of the project were discussed in groups. As a 

result, the following areas of work were highlighted: 1) creating a school building project, designing 

it and school grounds; 2) drawing up rules for students and teachers of the school; 3) a description 

of the school’s working day; 4) a description of the types of extracurricular activities of children; 5) 

school uniform project. 
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At one of the last lessons, the project was defended by groups. Each group made a 

presentation. Students of this kind are very interested in students; they undertake with interest and 

responsibility to carry out such work. At the same time, they master such skills as working with the 

Microsoft Power Point program, the ability to find interesting materials, and illustrations. And 

during the speech itself, students learn to declare, develop their oratory skills, the ability to prove 

and defend their point of view, spontaneously answer asked questions, not be afraid of public 

speaking, become self-confident. 

The project method is widely implemented in educational practice in Russia. Projects can be 

individual and group, local and telecommunication. In the latter case, a group of trainees can 

conduct work on a project on the Internet, while being divided geographically. However, any 

project can have a website that reflects the progress of work on it. The task of the training project, 

the results of which are presented in the form of a website, is to give an answer to the problematic 

question of the project and comprehensively illuminate the progress of its receipt, that is, the study 

itself. 

An interactive approach is a certain type of student activity related to the study of 

educational material during an interactive lesson. 

The backbone of interactive approaches are interactive exercises and assignments that 

students perform. The main difference between interactive exercises and tasks from the usual ones 

is that they are aimed not only and not so much at consolidating the material that has already been 

studied, but at learning new things. Modern pedagogy is rich in a whole arsenal of interactive 

approaches, among which the following can be distinguished: 

1. Creative tasks. 

2. Small group work. 

3. Educational games (role-playing games, imitations, business games and educational 

games). 

4. Use of public resources (invitation of a specialist, excursions). 

5. Social projects and other extracurricular teaching methods (social projects, competitions, 

radio and newspapers, films, performances, exhibitions, shows, songs and fairy tales). 

6. Warm up. 

7. Studying and consolidating new material (interactive lecture, work with visual aids, video 

and audio materials, «student in the role of teacher», «everyone teaches everyone». 

By creative assignments we will mean such educational assignments that require students 

not to simply reproduce information, but to create, because the assignments contain a greater or 

lesser element of unknownness and usually have several approaches. A creative task is the content, 

the basis of any interactive method. A creative task (especially practical and close to the student’s 

life) gives meaning to learning, motivates students. The unknown answer and the opportunity to 

find your own «right» solution, based on your personal experience and the experience of your 

colleague, friend, allow you to create the foundation for cooperation, coaching, communication of 

all participants in the educational process, including the teacher.  
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According to Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, a folk tale is «a 

very old traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken 

form» (Wehmeier, 2000, p. 458). A folk tale reflects the experience of a people, its mode of life, 

beliefs, customs, and world outlook. That is why an investigation of folk tales allows tracing of 

mutual influence of the British language and culture.  

Due to the fact that folk tales had an oral form of presentation, they are full of 

colloquialisms and graphons which are used to reflect authentic pronunciation: «Well, I’ll e’en do 

as thou wishest» (The Three Wishes.). Usually there are some grammar mistakes in the speech of 

common men, which explains their appearance in the analysed texts: «Suppose you and our 

daughter was to be married, and was to have a son, and he was to grow up, and was to come down 

into the cellar to draw the beer, and the mallet was to fall on his head and kill him» (Jacobs, 1892).  

As for the typical syntactic features, inversion is frequently used in folk tales: «So he took 

the cow’s halter in his hand, and off he started» (Jacobs, 1892), «But the bannock dodged round 

about, and off it went» (The Wee Bannock, ), «Off he went as fast as the wind « (The King of 

England and His Three Sons.). Parallel constructions make the process of narration easier. They can 

be found both in folk and literary tales: «He gave a pull, but it stuck, and she gave a pull, but it 

stuck, and they both pulled till they had nigh pulled the nose off, but it stuck and stuck» (The Three 

Wishes, n.d.), «The Dog was wild, and the Horse was wild, and the Cow was wild, and the Sheep 

was wild, and the Pig was wild – as wild as wild could be – and they walked in the Wet Wild 

Woods by their wild lones» (Kipling, 1902c). Names of characters in folk tales often consist of two 

parts: a common name and a rhyming word, for example, Henny-penny, Cocky-locky, Goosey-

poosey, Turkey-lurkey, Foxy-woxy (Jacobs, 1892).  

 The framing device is often used in traditional storytelling. The episode when children ask 

their grandmother to tell them a tale: «Grannie, grannie, come tell us the story of the wee bannock» 

is a bright illustration of ‘a tale within a tale’. The nested narrative was also revealed in Wilde’s 

story «The Devoted Friend» (1994, p. 60-86).  

On average, the main character of folk tales is brave, sly, witty, and sociable. Some 

characters are heroes or heroines of a few tales. For example, the Sleeping Beauty: « and sees a 

beautiful princess lying full stretch on a gold bedstead, fast asleep» (The King of England and His 

Three Sons.), « he fell down dead asleep upon a bench in the hall. The king and queen tried all they 

could do to wake him up, but all in vain» (Jacobs, 1892) or Jack: «There was once upon a time a 

poor widow who had an only son named Jack « (Jacobs, 1892), «To make my long story short, I 

shall follow poor Jack « (The King of England and His Three Sons), «Then Jack got a good meal 

and bed, and in the morning he and the King went on to the fields» (Jacobs, 1892). In general, 

gender balance in folk tales is somewhat broken. 

 Thus, in the analysed texts a family usually gets bigger due to the birth of a boy: « at last a 

baby-boy came to the queen» (Jacobs, 1892); «There was an old man and an old woman, and they 

had one son»(Jacobs, 1892), « out comes the young wife to meet him with a fine jolly, bonny young 

son, and they all lived happy ever afterwards» (Jacobs, 1892). In the tale «The History of Tom 
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Thumb» a woman dreams about a son too: «I should be the happiest creature in the world if I had a 

son» (Jacobs, 1892).  

Folk tales are often full of magic owing to appearance of the following magic creatures: a 

fairy (The Three Wishes, n.d.), a magician (Jacobs, 1892), and an ogre (Jacobs, 1892). Among the 

magic means used in tales there are beans: «Ah! You don’t know what these beans are, if you plant 

them over-night, by morning they grow right up to the sky» (Jacobs, 1892), golden apples: « the old 

king fell very sick one time and there was nothing at all that could make him well but some golden 

apples from a far country» (The King of England and His Three Sons, n.d.), or even a tobacco box: 

« drew the little box out. And when he opened it, out there hopped three little red men, and asked 

Jack: ‘What is your will with us?’» (Jacobs, 1892). 

As for the end of a folk tale, it is often unpredictable. Surprisingly, only a small number of 

tales have happy endings as in the following example: «Jack and his mother became very rich, and 

he married a great princess, and they lived happy ever after» (Jacobs, 1892). Some of them end 

tragically: «He fell dead on the ground where he stood, and the spider suck’d every drop of his 

blood» (Jacobs, 1892), or left uncertain so that the readers can only guess about the fate of 

characters: «Jubal, seeing such a nice carriage, thought something, and did not like to say No, and 

said Yes, and pointed up the tree; and they told him to come down immediately, as there was a 

young lady in search of him» (The King of England and His Three Sons). 
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In 1834, British historian and statesman, Thomas Babington Macaulay, arrived in the city of 

Madras. He was heading north, to Calcutta, then the capital of India, to take office as a member of 

the Supreme Council under the Viceroy of India. «We know that there cannot be a free government 

in India,» Macauley wrote to the Scottish philosopher James Mill a year earlier. «The best thing that 

can be organized here is strict and impartial despotism.» 

A few months later, Macauley wrote notes about the Indian education, which said: «Due to 

the limitations of our means, it is not possible to educate the majority of the population of the 

country. Today, we must make every effort to form a special class of people who would become 

translators between us and those millions that are in our conduct. It should be Indians by the blood 

and color of the skin, but the British - according to their preferences, outlook, moral principles and 

intellect.» The subtext was obvious: Indians must learn the language of their conquerors. 

With the support of Macaulay, Indian schoolchildren began to study English - a language 

that opened up «access to the vast intellectual wealth that the wisest nations of the world managed 

to accumulate during the life of ninety generations,» while Sanskrit and Arabic inculcated only 
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«bad taste and false philosophy». By 1840, according to Robert E. Sullivan, the Macaulay’s 

biographer, «English became the dominant language in Calcutta.» In 1857, universities were 

opened in Madras, Bombay and Calcutta with teaching in English. Full-motion embodied the idea 

of Macaulay about the formation of an independent class of English-speaking Indians. 

Ironically, in the same 1857 year, Indian soldiers rebelled against the age-old rule of the East 

India Company. The uprising was ruthlessly suppressed, but the shock reaction it caused in London 

became the reason of the dissolution of the East India Company and the beginning of British India. 

Many people in India consider this revolt now as the first war for independence. Moreover, several 

generations of leaders of the struggle for independence that the insurrection engendered were 

mostly educated, who studied English by people - from the «class» Macaulay sought to create. In 

1950, the Constitution of India was ratified. It was compiled in English. 

The history of English language in India is a reflection of its strange history in general. 

English always was a language of conquerors and imperialists, but at the same time it was a 

language of rebels and democrats. Often its formation was influenced by those nations, which were 

imposed to. So, many common English words (jungle, nirvana, bungalow) are borrowed from 

Indian dialects. As Robert McCram writes in his monograph «Globish» («World Language»), 

English has also become the «language of the whole world.» The author pays attention to numerous 

dichotomies at the head of the matter, which duly characterizes his book. «Is this revolution a 

product of globalization,» he asks, «or is it world capitalism that must have its own energy and 

support for the world English language and all its manifestations, both cultural and linguistic?» 

Globish is not the same as the global English. This word was invented by the Frenchman 

Jean-Paul Nierre, former employee of IBM, who noted that those who speak English but are not 

native speakers of this language are able to communicate using the minimal «utilitarian» set of 

English words. British writer and editor McCram, co-author of several editions of The Story of 

English, explains that Globish is a purely economic phenomenon, the language of Singaporean 

businessmen who make deals using a small arsenal of English words, and in addition, the language 

of European officials calming the financial markets, broadcasting on television certain clichés. 

McCram offers a publicistic overview of the widespread use of this language, as well as its 

development as it spreads around the world. This history demonstrates how profound and complex 

the role of English was in the political and cultural evolution of the society where it came. The 

influence of the Globish language is unlikely to be as revolutionary or lengthy. 

McCram begins his narrative with a story about the birthplace of the English language, 

which, as George Orwell once remarked, always had several intertwined names: «Our islands have 

at least six different names: England, Britain, Great Britain, the British Isles, The United Kingdom 

and for special cases - Albion «. The history responsible for such diversity, consisting of a series of 

successful conquests, also laid a rather unusual way of language development. The Romans, who 

were here since the age of 43 AD. e. before the beginning of the fifth century, accustomed the 

islanders who spoke Celtic dialects to Latin, which soon became the language of the Roman-British 

elite. Evidence of the influence of this language is preserved in English topography: for example, 

camp (camp, settlement) in Latin - castra, and many British place names end in -chester or -cester. 

After the departure of the Romans, the invasion of the tribes-carriers of Germanic languages from 

the northern territories of modern Germany and Denmark began, which led to the formation of 

Anglo-Saxon, or Old English. McCram explains: «Everyone who speaks or writes on any English 

version in the 21st century uses accents, grammar and vocabulary, directly taking place, if we take 

into account some changes, from the Old English language of the Anglo-Saxons.» In the 9th 

century, Alfred the Great believed that language could become a means of uniting various Anglo-

Saxon kingdoms before the threat of Viking invasions. He ordered several Latin texts to be 

translated into English, recognizing, like Macaulay, the importance of teaching young people to the 

language that he chose for his government. 

In 1066, as a result of the conquest of Britain by the Normans, the state language became 

French, but he did not change English. Instead, the assimilation of the elements of French into 

English led to the formation of the Middle English language, and, with it, the foundations of the 
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language in which we speak: a vast lexicon involving German and French borrowings organized 

through simplified German grammar. All further changes had the character of a gradual increase. In 

the 16th century, the widespread use of English translations of the Bible and the Book of Common 

Prayer brought the norm of the language to a new level. 

The evolution of national literature captures this transformation. As McCram points out, 

Chaucer causes difficulties for the modern reader, but Shakespeare - much more than two centuries 

after Chaucer - is much more understandable. In addition, the great linguistic flourishing, whose 

examples were the works of Shakespeare and his contemporaries, coincided with the formation of 

Britain as a naval power? The language of the once conquered people now served the benefit of the 

empire, at least in thirteen colonies throughout the Atlantic. 

Thanks to the British colonies, the English language is firmly established in the territories 

that are now part of the United States of America, but the differences between the American and 

British versions of the English language are just as important as the community of historical 

heritage. English writers often ridiculed these differences. Wilde wrote: «Now we have much in 

common with America, except, of course, the language.» Shaw spoke of «two nations separated by 

a common language.» In these jokes, however, lies the root of the whole story. McCram tells how 

dissatisfied subjects of the British Empire in North America deliberately invented a distinctive 

American dialect. Thomas Jefferson wrote: «New circumstances give rise to new words, new 

expressions and the adaptation of old words to new objects.» According to Benjamin Rush, 

American English was a language that avoided the «pompous style of Johnson and the ornate tinsel 

of Gibbon.» In 1789 Noah Webster sought reform of the rules of writing and vocabulary, asserting 

in his monographs that «Great Britain, whose children we are all and in whose language we speak, 

can no longer dictate to us the standards, since the taste of its writers is already spoiled, and the 

state language has fallen into decay.» The new American style, leaving an impression of 

spontaneity, was used in his pamphlets by the Englishman Thomas Paine. The constitution with 

which McCrum links the «triumph of synthesis» of American English is another example of the 

prolonged influence of this variant of the language. 

But is it possible to say that by its very nature English is the language of democracy, which 

opens the way to freedom and creativity? Would the Constitution be such a liberal document if in 

Britain they spoke Spanish or French? McCram tries to defend both points of view: «Language is 

more than just a necessary means of communication. It reflects the aspirations of people of this 

particular time period, the interest in innovations and fresh ideas, the desire to adapt the old ways of 

using it, to make it speak as many people as possible. We are not tired of stressing that the language 

is essentially neutral, but it will not be a contradiction to say that English - because of its origin and 

history - is a unique language. «Yet there is a contradiction, it arises where McCrum writes that 

English is «on the side of individuality», and quotes Voltaire, who sings of «naturalness», «energy» 

and «boldness» of the English language. If the languages are «essentially neutral», then English 

simply cannot have all these qualities. 

Some object: English has certain properties - a flexible grammar, the absence of forms of 

male and female gender - that make it easier to learn, and therefore, it becomes easier to export. 

Although these positive qualities of the language fade somewhat against the background of the 

arbitrariness of the rules for writing words, and, in addition, there are other languages, such as 

Russian, that have become popular, despite the difficulties in learning. In the end, the army and the 

navy are more important than the mechanics of the syntax for spreading the language. Most likely, 

English was just in the right place at the right time. 

McCram continues the story of the history of Globish in the world. As part of this issue, the 

activities of telephone inquiry services are considered, remote work on the Internet, as well as a 

detailed report on the visit to the Russian corner in one of the universities of Beijing, where students 

spend Friday evenings, discussing almost everything from events on Tiananmen Square to films 

featuring Hugh Grant. These stories are of some interest, but they trace the tendency of combining 

the rudimentary utilitarian language Globish with English. Chinese students who are going to 

discuss Hugh Grant need linguistic and cultural competence, much more than what the telephone 
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helpdesk needs. The problem repeats when McCrum touches India. He shrewdly writes about the 

novelist of Indian descent Kirane Desai, but the achievements of this Commonwealth writer in the 

field of literary English are clearly almost unrelated to the modern phenomenon of the Globish 

language, and it seems that McCram is simply more interested in literary English. 

Nerrier, who coined the term Globish, informed McCram that the greatest influence of this 

language would be «a significant limitation of the influence of the English language»; people will 

not need English if they have enough knowledge of Globish. This would please linguists who fear 

that the spread of English will endanger the extinction of other languages. However, this idea is 

questionable. It is true that history knows many examples of the emergence of hybrid languages that 

facilitated the elementary communication of unequal sides, but people were not deprived of the 

opportunity to speak their native language. And yet these pidgin dialects usually appeared in 

situations where the speakers of certain languages - say, Portuguese and Tamil - needed 

communication to achieve a specific goal, most often successful trading. Probably, Globish is just a 

world pidgin, but the ease with which we can travel today, as well as the huge coverage area for the 

signals of electronic communications, have significantly expanded all kinds of human 

communication. Globish will not be enough for many languages. They will want to learn English. 

On a recent trip to India, I spent several days in Chennai (the former Madras, where 

Macaulay landed), in which the omnipresence of English-language bookstores reveals a symbiotic 

relationship in some ways, with characteristic Anglo-American enthusiasm for Indian literature. 

Both Globish and English are popular here, but preference is given to English. Many young people 

are now being educated, teaching English. One schoolboy told me that even adults who used to 

speak only Tamil, local language, began to communicate with children in Tanglish (a mix of Tamil 

and English). When I mentioned that there is Spanglish in America, he seems to be even upset that 

this so-called «switching from one code system to another» is not just an Indian phenomenon. I 

asked the local teacher how she communicates with Indians who do not speak Tamil, because there 

are about a billion of them. «In English, of course,» she replied. 

The attitude towards Macaulay in India remains ambiguous, but he was aware of what his 

policy would lead to. He knew that India would sooner or later gain independence, but wanted to 

make sure that the power passed into the right hands before the British left this country and sought 

to leave behind the «immortal empire of our art, our moral foundations, our literature and our 

laws». In 2006, a prominent activist defending the rights of one of the lowest castes of India, the 

Dalits, extolled Macaulay's educational initiative, claiming that the English language allowed 

freedom for Indians who belonged to the lower castes. Of course, one can also object: the lack of 

knowledge of English can only aggravate the suffering of many Indian poor people. And yet, since 

India, with its linguistic and cultural diversity, remains a single cohesive nation, Macaulay's 

language continues to play an important role. And this story about India, like that about America, is 

not a Globish story, but an English language. 
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Человечество живет в эпоху, когда СМИ осуществляют значительное воздействие на 

жизнь общества, на сознание, мировоззрение его членов. Кроме того, оказывается влияние на 

национальные языки и культуры. В период важной роли оперативности, адекватности 
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передачи информации, – чрезвычайную актуализацию обретает проблема межязыкового 

перевода текстов СМИ. 

С точки зрения переводческих задач под «текстами СМИ» – в самом широком 

толковании этого понятия – необходимо понимать не исключительно газетно-журнальные 

статьи, но и разнообразные звучащие материалы: радио- и телерепортажи, различные 

программы, ток-шоу, фильмы и т.п. – то, что иногда называют «электронной прессой». 

Динамика языковых процессов, обусловленных экстралингвистическими и 

языковыми факторами, в современном коммуникативном пространстве полно отражается в 

СМИ. Заметно меняется арсенал языковых средств, которые обеспечивают основной 

конструктивный принцип организации медиатекстов. 

Для современных англоязычных медиатекстов характерны такие способы создания 

языковой игры, как обыгрывание многозначных и омонимичных слов, создание 

неологизмов, паронимических аттракции. Окказиональные новообразования носят 

нетипичный, индивидуальный характер, однако в английском языке их можно 

систематизировать на предмет словообразовательных средств, с помощью которых эти 

новообразования создаются, ведь автор в той или иной степени опирается на формально-

структурные модели при создании нового слова. Например, «But anything can take a hashtag, 

and dictionary-makers are not going to include» #dictionary «, and so on. Something has to change 

in the real world for «hashtagification» to lead to word-hood «(«BlackLivesMatter, «The 

Economist, January 15, 2015) [1]. 

Динамика нормы в СМИ, полноценная реализация системного потенциала языковой 

системы в современных медиа-текстах, тот интерес, который они представляют с точки 

зрения изучения теории и практики речевого воздействия – все это обеспечивает постоянное 

внимание к этой сфере коммуникации. Примечательно, что лингвокреативные составляющие 

в равной степени характерны как для желтой (Mamamia, Netbit Host, TakePart, The Village 

Voice), так и для «качественной» прессы (The Economist, The Times, US News & World 

Report, The Evening Herald и т.д.) [2]. 

В создании новых номинаций очевидно решающим является индивидуально-

авторская роль говорящего, а также лексической и синтаксической сочетаемости, что делает 

возможным освещение основных функций языка под новым углом зрения. Необходимо 

отметить, что в современной лингвистике (в частности, лингвистике креатива) формируется 

представление о креативной функции, в основе которой лежит лингвокреативное мышление, 

побуждающее индивида к использованию потенциала языковых единиц. 

В современной журналистике отмечается тенденция к увеличению количества 

аналитических медиатекстов. На фоне общего жанрового многообразия именно в сфере 

информационно-аналитического медиадискурса в наибольшей степени реализуется 

сочетание функций воздействия и функции сообщения, предлагая весь спектр информации о 

происходящем в мире и обществе и её анализ и комментарий. Аналитические медиатексты 

интересны для исследователей в силу того, что в них доминирует авторская точка зрения, а 

потому они демонстрируют широкий спектр языковых способов выражения мнения и 

оценки, то есть непосредственно связаны с модусом и модальностью. 

Общая установка на выражение авторского мнения приводит к тому, что 

аналитические медиатексты вбирают в себя обилие средств выражения субъективно-

модальных и оценочных значений. Лингвистическое изучение аналитических медиатекстов 

напрямую связано с понятием «образа автора». Термин «образ автора» предложен В. В. 

Виноградовым как важнейший из инструментов стилистического анализа художественной 

речи. Но сегодня термин уже прочно вошел в практику изучения медийного текста. 

Следовательно, можно считать расширенное толкование этого понятия как принадлежащее 

не только художественной, но любой речи, любым текстам. 

Для медиалингвистики важен автор как конкретная личность, его взгляды, 

общественная позиция. Принимая во внимание опыт исследователей, мы в рамках школы 

медиалингвистики предпочитаем работать с понятием «авторское начало». 
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Ранее мы обращались к исследованию языковых средств выражения авторского 

начала на материале англоязычных аналитических медиатекстов. В функционально-

семантическом аспекте они разграничиваются по «радиусу действия» – предложенческие и 

текстовые. В круг первых входят авторизационные, персуазивные, оценочные, 

метапоказатели модуса высказывания. Круг вторых составляют метатекстовые и фатические. 

Подробный семантический анализ указанных групп представлен в наших публикациях. 

Обращаясь к сравнительному методу, ставим вопрос: как авторское начало 

проявляется в медиатексте на разных языках? 

Для этого проведём сравнительный анализ двух текстов. Первый – это аналитический 

медиатекст Стефена Кинга (Stephen ing): Interest rate cuts won't cause another bubble, but they 

could relieve the pain (The Independent. 2008. 08 September). Другой – его русский перевод 

(Снижение процентной ставки не может послужить причиной ещё одного пузыря, но оно 

может облегчить боль), выполненный нами в качестве материала для сравнения средств 

выражения авторского начала. 

В медиатексте анализируется проблема снижения процентных ставок, которая 

сопровождается раздуванием экономического пузыря. Такая ситуация возникает в разных 

странах на фоне всемирного экономического спада. Автор привлекает внимание читателей к 

экономическому опыту Японии, проводя аналогии между прошлым и настоящим. 

Разные средства выражения модальных значений мы выделили в обоих текстах. В 

представленном медиатексте мы отметили такие средства выражения авторской модальности 

как: 

1. формы повелительного наклонения (Flick the switch and, in normal circumstances, 

everything is illuminated); сослагательного наклонения (While the mechanism might exist, it is 

difficult to imagine that a rise in exports to booming emerging markets alone would allow the 

developed world to break free of its economic shackles); условного наклонения (And, if recipient 

countries were then to boom, would that produce a huge impetus for US, UK and Eurozone 

exports?); 

2. модальные вспомогательные глаголы (may, might, can, could, would, should); их 

эквиваленты (to be able to); 

3. модальные лексические глаголы (to seem, to believe, to suggest, to think, to argue); 

4. модальные слова (certainly, in fact, perhaps); 

5. прилагательные (obvious, un/likely); 

6. наречия (likely, ultimately, notably, inevitably, rather, really); 

7. вводные выражения (to my mind, after all, for example, I suspect); 

8. повторы (simply – употребляется для усиления); 

9. сравнения (like the lights in your kitchen). 

Разумеется, этот список нельзя считать закрытым, он лишь основа для наших поисков 

и носит рабочий характер. Понятно, что нет стандартов проявления автора в медийном 

тексте, но ощущение, что автор занимает слишком обширное текстовое пространство, 

возникает при чтении и текста-оригинала и русского перевода медиатекста. 

Современная техника позволяет измерить соотношение средств выражения 

авторского начала в обоих текстах в знаках: объём модальных значений в английском тексте 

составляет порядка 2290 знаков (30%), а в русском переводе 2870 знаков (34%), при этом 

общий объём английского текста составляет порядка 7604 знаков, а русского – 8330 знаков. 

Этот внешний фактор заставляет нас уделить внимание несоответствиям лексических и 

грамматических средств выражения авторской модальности в английском и русском языках 

[3]. 

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что использование указанных 

русскоязычных эквивалентов английским модальным глаголам соответствует приёму 

неназывания субъекта. Но вполне возможен перевод англоязычных модальных структур на 

русский язык в виде соответствующих модальных глаголов и глаголов в изъявительном 

наклонении. 
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Итак, в целом при типологических различиях русского и английского языков общее 

понятийное значение сохраняется. 

Вполне очевидно, что для тех, кто не является носителем языка, будет весьма сложно 

разделить эти два диалекта. Нужно помнить, что они всего лишь варианты одного языка, 

между ними больше сходств, чем различий. При выборе варианта английского нужно 

учитывать для каких целей нужен язык и в какой стране. Если вы планируете учиться в США, 

работать или жить, лучше сразу учить американский английский с носителем языка из 

Америки. 

Средства массовой информации, а так же различные газетные статьи, приобретают на 

современном этапе развития общества все большую силу и значимость, и определяются 

относительно недостаточной изученностью стилистических средств воздействия на 

получателя информации, которыми в данном случае являются люди, читающие газеты. 

Газета стремится воздействовать на общественное мнение в политических и других вопросах. 

Элементы оценки могут наблюдаться в отборе и способе представления новостей; 

использовании специфической лексики; выражении сомнения в фактах; синтаксических 

конструкциях, указывающих на недостаточную уверенность репортера в сказанном или его 

желание избежать ответственности. Газетные статьи представляют собой разновидность 

публицистического стиля. Следовательно, черты, характерные для публицистического стиля, 

должны найти отражение в языке газетных статей. Однако, назначение газеты, ее 

ежедневный выход, иной объем статьи по сравнению с журнальной, а также круг читателей, 

на которых эти статьи рассчитаны, накладывают особый отпечаток на языковые особенности 

стиля газетных статей. Остановимся более подробно на особенностях речевого стиля 

современной английской газеты. Газетный стиль прошел долгий путь развития. Появление 

первых английских газет датируется XVII веком. Самым ранним из английских 

периодических изданий считается 

«Weekly News», впервые вышедшее в мае 1622 года. Первые английские газеты были 

лишь средством распространения информации, комментарии в них появились позднее. В 

1692 году в Англии уже существовало 26 различных газет, и число их продолжало все время 

расти. Не все эти газеты были ежедневными, и поэтому многие из них представляли собой 

нечто среднее между газетой и журналом. Однако уже к середине XVIII века британские 

газеты во многом напоминали современные и содержали зарубежные и местные новости, 

объявления, рекламу, а также статьи с комментариями. 

Английский газетный стиль можно определить, как систему взаимосвязанных 

лексических, фразеологических и грамматических средств, которые воспринимаются как 

отдельная лингвистическая единица и служат тому, чтобы информировать и инструктировать 

читателя. Информация в английской газете передается посредством: кратких новостных 

заметок, репортажей, статей, носящих чисто информативный характер. Газетный стиль 

делится на две группы: стиль коротких статей новостей, заголовков, объявлений и стиль 

коммюнике и статьи на разного рода темы. Основное значение газетных заголовков 

заключается в выражении основной идеи информации. В заголовках часто опускаются 

артикли и глаголы-связки. Колонки новостей – отсутствие эмоциональной лексики, т.к. она 

выражает субъективную оценку автора. Функция газетного стиля - оценка и обсуждение 

фактов, которые представлены в кратких статьях. Газетный стиль имеет свои специфические 

особенности лексики и характеризуется обширным использованием следующих слов: 

специальных политических и экономических терминов (president, election), 

нетерминологической политической лексики (nation, crisis, agreement, member), газетных 

клише (pressing problem, danger of war, pillars of society), сокращений (NATO, EEC), 

неологизмов. 

Сегодня очевидна тенденция к отказу от использования традиционных оценочных 

клише. Долгие годы они способствовали стандартизации сознания читателя. В сегодняшней 

газете такие традиционные ранее средства оценки уже могут иметь не воздействующий, а 

обратный эффект – эффект отторжения материала. Современная газета постепенно 
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освобождается от «засилья клише». Освобождаясь от стандартизации речи, публицисты 

обращаются к поиску новых, более действенных, экспрессивных средств выражения 

оценочности. К числу таких средств относятся различные стилистические фигуры и приемы. 

Активное использование экспрессивных оценочных средств способствует «оживлению» 

языка. Экспрессивные средства оценки, в отличие от прямых – клишированных, нацелены на 

глубину восприятия и потому требуют большей читательской активности. Читателю самому 

предоставляется возможность «вывести» оценку. В газете встречаются практически все 

фигуры речи, однако значительно преобладают четыре группы: вопросы различных типов, 

повторы, создаваемые средствами разных языковых уровней, аппликации и структурно- 

графические выделения. Сейчас в газетной речи наблюдается взаимодействие книжного и 

разговорного вариантов литературного языка, а также сильно влияние просторечия и 

жаргона на язык СМИ. Не все материалы, встречающиеся в прессе, относятся к газетному 

стилю. К нему могут принадлежать только материалы, выполняющие функцию 

информирования читателя и дающие оценку опубликованной информации. Газета стремится 

воздействовать на общественное мнение в политических и других вопросах. Элементы 

оценки могут наблюдаться в отборе и способе представления новостей; использовании 

специфической лексики; выражении сомнения в фактах; синтаксических конструкциях, 

указывающих на недостаточную уверенность репортера в сказанном или его желание 

избежать ответственности. В газетных статьях синтаксическая организация предложений 

более логически последовательна, чем в газетных сообщениях. В последних, может быть 

приведен ряд высказываний, логически не совсем ясно вытекающих одно из другого. В 

газетных статьях логическая цельность высказывания соблюдается с большей 

последовательностью. Однако и в них необходимость сообщить ряд фактов, имеющих 

косвенное отношение к основной мысли, заставляет корреспондентов отягощать 

предложения разными способами как, например, вводные предложения. Заголовки газеты 

должны привлечь наибольшее количество читателей, иными словами, обеспечить 

нормальное функционирование самой газеты. Поэтому заголовки английской газеты, прежде 

всего, выделяются своей внешней особенностью – они напечатаны иногда столь крупным 

шрифтом, что занимают значительную часть полосы. Заголовки в английской газете 

представляют собой многоступенчатое изложение основных положений газетной статьи или 

газетного сообщения. Газетные заглавия выполняют на полосе несколько функций. Во–

первых, номинативно–информативную функцию, функцию сообщения о факте. По мнению 

многих исследователей, большинство газетных заголовков, в том числе именного характера, 

– это полные высказывания, а не просто назывные группы. Во–вторых, можно говорить о 

рекламно–экспрессивной функции заголовка, тесно связанной с функцией номинативно– 

информативной. Основное назначение этой функции – заинтересовать читателя, заставить 

его прочесть материал. В–третьих, всем газетным заголовкам присуща графически–

выделительная функция, позволяющая отделить один текст от другого, выделить текст от 

окружающего контекста и в то же время «связать» всю полосу в единое целое. Эта функция 

заглавия осуществляется, как правило, графическими средствами – заголовки английских 

газет иногда напечатаны столь крупным шрифтом, что занимают значительную часть 

полосы. 

Таким образом стоит отметить, что английский газетный стиль обладает 

определенным количеством особенностей, газетная лексика достаточно специфична и 

существенно отличается от лексики, используемой в художественной литературе, научно-

публицистических статьях, разговорной речи. Интригующие заголовки, целью которых 

является привлечение внимания читателей и, следовательно, реализация газетного тиража, 

тем самым, обеспечивают нормальное функционирование самой газеты. 
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Определение понятия «текст» затруднительно. В основу понятия текста положены 

следующие определения: 

1. Выраженность. Текст зафиксирован в определенных знаках. Для художественной 

литературы это в первую очередь выраженность текста знаками естественного языка. 

Выраженность в противопоставлении невыраженности заставляет рассматривать текст как 

реализацию некоторой системы, ее материальное воплощение. 

2. Отграниченность. Тексту присуща отграниченность. «Быть романом», «быть 

документом», «быть молитвой» означает реализовывать определенную культурную 

функцию и передавать некоторое целостное значение. Каждый из этих текстов определяется 

читателем по некоторому набору признаков. Поэтому передача признака другому тексту 

одно из существенных средств образования новых значений. 

3. Структурность. Текст не представляет собой простую последовательность знаков в 

промежутке между двумя внешними границами. Тексту присуща внутренняя организация, 

превращающая его на синтагматическом уровне в структурное целое. Поэтому для того, 

чтобы некоторую совокупность фраз естественного языка признать художественным 

текстом, следует убедиться, что они образуют некую структуру вторичного типа на уровне 

художественной организации. Структурность и отграниченность текста связаны. 

Наличие определённой структуры обеспечивает целостность произведения, его 

способность воплощать и передавать выражаемое в нём содержание. При непосредственном 

восприятии произведения искусства его структура не фиксируется сознанием, не выделяется, 

так как для восприятия произведение существует именно как конкретная целостность. 

Анализ структуры конкретного произведения, например литературного, предполагает: а) 

определённое представление об общих принципах строения художественного произведения; 

б) знание законов их модификации в литературе, а затем - в данном роде, жанре, 

направлении, стиле и, наконец, в) умение выявить структурную неповторимость изучаемого 

произведения, диктуемую своеобразием решаемой художником творческой задачи. 

Художественный текст – очень сложный и в то же время интересный мир. Автор 

художественного текста мыслит образами, которые воздействуют на чувства читателя, 

заставляют его задуматься над важными проблемами. Но часто писатель не проявляет свою 

позицию, свое отношение к изображенному им самим открыто. Поэтому чтобы в полной 

мере понять замысел автора, нужно, действительно, видеть не только то, что сказано, но и 

как сказано. Нужно видеть, например, в какой форме стоят слова, в каком окружении они 

находятся, как построены предложения и т.д. То есть нужно провести анализ 

художественного произведения, где немаловажным является определение стиля этого 

художественного произведения. 
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Язык художественной литературы - язык художественных произведений, содержащих 

в своем составе все языковые единицы, входящие в систему данного языка, современного 

авторам произведений той или иной эпохи. Язык художественных произведений, это та 

сфера, где проявляется двуединая диалектическая природа языка, где функционируют 

языковые единицы литературного языка и живой разговорной речи. В связи с этим тексты 

художественных произведений являются объектом изучения лингвистики, а также 

литературоведения. 

Основной категорией в сфере лингвистического изучения художественной 

литературы обычно признается понятие индивидуального стиля (своеобразной, исторически 

обусловленной, сложной, но представляющей собой структурное единство системы средств 

и форм словесного выражения в ее развитии). Академик В. В. Виноградов так формулирует 

понятие индивидуального стиля писателя. Это система индивидуально-эстетического 

использования свойственных данному периоду развития художественной литературы 

средств художественно-словесного выражения, а также система эстетически-творческого 

подбора, осмысления и расположения различных речевых элементов [1] 

Исследование языка художников слова является важнейшим направлением 

языкознания, так как в языке воплощены и только в нем и через него могут быть постигнуты 

творчество писателя, его авторская личность, его герои, темы, идеи и образы [1]. По мнению 

Г.О. Винокура., «исследуя язык писателя или отдельного его произведения с целью 

выяснить, что представляет собой этот язык в отношении к господствующему языковому 

идеалу, характер его совпадений и несовпадений с общими нормами языкового вкуса, мы 

тем самым вступаем уже на мост, ведущий от языка как чего-то внеличного, общего, 

надындивидуального к самой личности пишущего». 

В рамках антропоцентрического направления в современной лингвистике изучение 

языка писателя предполагает обращение к личности творца. В связи с этим 

основополагающим понятием для исследователя языка писателя является понятие «языковая 

личность». Интерес к языковой личности как предельной точке языковой дифференциации 

национального языка в отечественной лингвистике обозначился несколько десятилетий 

назад.. Широкие возможности для анализа языковой личности представляет, по мнению 

ученого, изучение языка художественной литературы во всей его сложности и многообразии 

[1].  

Антропоцентрическая научная парадигма, общепризнанная на современном этапе 

развития лингвистики, определила новые задачи в исследовании языка, для решения которых 

требуется разработка новых подходов к анализу его единиц и категорий. Человек 

рассматривается как точка отсчета в анализе языковых объектов, изучение которых должно 

происходить в неразрывной связи с потребностями коммуникативной деятельности и 

предполагать учет человеческого фактора.  

Ключевым в современной лингвистике, ориентированной на антропоцентризм языка, 

стало понятие текста. Художественный текст (ХТ) является неотъемлемой частью одной из 

самых совершенных форм коммуникации (адресант – текст – адресат), позволяющей изучать 

человека в языке. Активное развитие теории литературной коммуникации связано с 

необходимостью исследовать функционирование языковых единиц разных уровней именно в 

художественном тексте.  

Без обращения к тексту не обходится описание языка художественной литературы и 

стилистика. Стиль художественного произведения сквозь призму образа автора определяет 

обращение к узкому или широкому контексту (фрагменту текста), выделяемому 

горизонтально или вертикально, к целому тексту или его отдельным категориям – 

повествованию, диалогу и др. В образе автора, в его речевой структуре объединяются все 

качества и особенности стиля художественного произведения: распределение света и тени 

при помощи выразительных речевых средств, переходы от одного стиля изложения к 

другому, переливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражаемых 

посредством подбора и смены слов и фраз, своеобразия синтаксического движения. Так 
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открывается самый глубокий пласт в стилистическом исследовании художественной 

литературы» [1]. 

В последние десятилетия проблематика поэтических парадигм языковых средств, 

способствующих созданию индивидуальных разновидностей художественной речи, является 

одной из наиболее привлекательных областей в сфере функционально-когнитивных 

исследований, зачастую носящих междисциплинарный характер и черпающих сведения из 

философии, психологии, теории искусства. Изучение языковых средств отображения 

авторского видения действительности как одного из возможных способов мировосприятия в 

значительной степени изменило понимание границ лингвистического знания относительно 

такого художественно-языкового явления, как идиостиль писателя. 

В центре внимания ученых оказался языковой феномен функционально-

стилистической неоднородности средств выражения усиления, концепта актуализации, 

субъективации и гармонизации художественной прозы [2]. В целом можно констатировать, 

что подобный ракурс исследований в области языка художественной литературы 

объясняется не только собственно научной значимостью рассматриваемого феномена, но и 

возможностью декодирования общего кода художественного творчества и его концептов. 

Конституенты идиостиля отдельного писателя являются отражением языкового сознания 

народа, обладающего собственной уникальной культурой. Именно в этом следует видеть 

актуальность данного диссертационного исследования. 

Творческая деятельность художника во многом мотивируется стремлением по-своему 

концептуализировать окружающую его действительность, субъективировать речевой образ 

персонажа-повествователя, авторизовать повествование, структурировать и актуализировать 

художественную прозу как способ репрезентации, концептуальной системы в 

художественной картине мира писателя. Эта проблематика зачастую является объектом 

особого рода лингвистических исследований, посвященных изучению писательской манеры 

поддерживать внимание читателя к своему тексту, управлять им и контролировать выводы 

читательской аудитории.  

Экспрессия идиостиля является приемом концептуализации языковой картины мира и 

актуализации смысла в художественных текстах автора. В конкретном языковом 

воплощении известное единство семантики, структуры и функций художественной речи 

реализуется в репрезентации, единства концептуальной системы языковой личности 

писателя и его поэтической парадигмы (палитры языковых художественно изобразительных, 

выразительных средств). Специфика онтогенеза языковой личности В. Набокова 

обусловлена его русско-американским происхождением как писателя. Приемом 

концептуализации языковой картины мира и актуализации смысла в его художественной 

прозе и, как следствие, характерной чертой его идиостиля является экспрессия, воплощенная 

в созданных им художественных текстов.  

Специфика функционально-семантических категорий вообще и категории 

интенсивности, в частности, в отличие от грамматических категорий заключается в том, что 

их семантика и структура прогнозируются, заданы системой языка, но область их 

семантических и структурных составляющих как языковых репрезентантов категорий 

практически не ограничена и определяется спецификой языковой личности говорящего / 

пишущего.  

Тем более это относится к языковому художественному творчеству писателей. 

Индивидуальное художественное творчество раздвигает границы функционирования 

семантических категорий, задаваемые системой языка, реализует их функционально-

семантический потенциал.  

Лингвистика текста как самостоятельная научная дисциплина зародилась на рубеже 

60-70-х гг. ХХ в. Толчком к её выделению в качестве самостоятельной научной дисциплины 

послужили как внутриязыковые, так и внеязыковые факторы. Важнейшая собственно 

лингвистическая причина – невозможность адекватно объяснить некоторые языковые 
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явления при опоре на традиционный понятийный аппарат, ориентированный на анализ 

предложения. 

Большое значение для выделения лингвистики текста в самостоятельную научную 

дисциплину имели «толчки извне», т. е. внешнее воздействие со стороны научных 

дисциплин, примыкающих к языкознанию, а именно со стороны литературоведения, 

психологии, социологии. В этот ряд попадают также прикладные науки: теория перевода, 

методика преподавания языка и другие. Новые научные направления никогда не возникают 

на пустом месте. Современные теоретики сходятся во мнении, что первые попытки научного 

подхода к анализу текста были предприняты античными риторами. В современной науке 

риторика трактуется как «филологическая дисциплина, изучающая способы построения 

художественно выразительной речи, прежде всего прозаической и устной». В науке 

родоначальниками риторики признаются софисты. Так называли риторов – платных 

учителей, которые обучали красноречию, составляли речи для нужд граждан. Свою задачу 

они видели в том, чтобы научить граждан хорошо говорить о политических и нравственных 

вопросах, при этом важным было не достижение истины, а убедительность. 

Согласно античному канону риторика включает в себя 5 частей, соответствующих 5-

ти необходимым этапам работы оратора над речью:  

1. нахождение темы речи (inventio);  

2. расположение материала (dispositio);  

3. словесное выражение (elocutio; это учение легло в основу современной 

стилистики);  

4. запоминание (memoria);  

5. произнесение (vox).  

Схема инвенции традиционно включает в себя 3 части: «нравы», «аргументы» (т. е. 

доказательства правоты) и «страсти».  

«Нравы» – те качества, которые позволяют оратору установить контакт с аудиторией 

и утвердить свой авторитет (безоговорочное доверие к говорящему вызывают: 

рассудительность, добродетельность и доброжелательность). «Cтрасти» – это все то, под 

влиянием чего изменяется состояние людей и принимаются различные решения (в основе 

классического учения о страстях – представление о 2-х главных человеческих чувствах – 

Любви и Ненависти). Инвенция обращена к анализу 3-х сторон акта коммуникации: 

говорящий – слушатель – сама речь (текст). В современной лингвистике (лингв. прагматика, 

теория речевых актов), в том числе ЛТ, этим составляющим акта коммуникации уделяется 

большое внимание. Диспозиция – членение материала, определение порядка следования 

частей. Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, - у неё должно быть 

тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг к другу и 

соответствовать целому». В античности речь делилась на 6 частей: введение, предложение, 

повествование, подтверждение, опровержение, заключение. В большинстве современных 

текстов наличествуют только 3 упомянутые части. Античные авторы обращали внимание на 

многие особенности речи, которые в наше время являются предметами специального 

изучения. Вспомним известный в психологии «эффект края», когда лучше запоминается 

информация, расположенная в начале и конце сообщения (самые важные элементы 

доказательства они располагали в начале и конце речи → высокая убедительность). 

Элокуция имеет своим предметом описание фигур речи, тропов (самым красивым тропом 

считалась метафора. 

В каждом развитом литературном языке наблюдаются более или менее определенные 

системы языкового выражения, отличающиеся друг от друга особенностями использования 

общенародных языковых средств. В каждой из таких систем можно выделить одну группу 

средств, которая является ведущей, наиболее заметной, наиболее существенной. Так, 

терминология является лексико-фразеологической приметой научной прозы. Однако одна 

только терминология еще не дает основания для выделения научной прозы в 

самостоятельную систему. Системный характер использования языковых средств 
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проявляется прежде всего во взаимодействии и взаимообусловленности всех основных 

средств, используемых в данном тексте. 

Художественные тексты отличаются от не художественных следующими 

особенностями: 

- способом описания действительности, представленной в художественном тексте в 

виде образа; 

целью создания текста: помимо эстетического воздействия на читателя, 

художественный текст формирует отношение читателя к содержанию 

художественного произведения; 

- характером и способом предаваемой информации: для художественных текстов 

характерна высокая степень образности, помимо этого, часть информации в таких текстах 

закладывается имплицитно, то есть через способности писателя при помощи определенных 

языковых единиц и особого построения предложений сказать больше, чем говорит прямой 

смысл слов в их совокупности; 

- степенью активности читателя: чтение художественных текстов требует 

определенной вовлеченности – представление образов, домысливание и т.д.; 

- наличием авторской позиции, образа автора, которые создают внутреннее единство 

художественного текста; 

- композиционным разнообразием; 

- высокой степенью национально-культурной и временной обусловленности. 
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In most studies, the body's image is considered as one of the most important components of 

self-consciousness (Burns R., Mukhina V.S., Piaget J., Rubinstein S.L., Sechenov I.M., Meerovich 

R.I., Mdivani M.O. ., Sokolova E.T. etc.). 

In the process of development, the image of the body is organically included in all the 

structures of self-consciousness: the claim for recognition, sexual identification, psychological time 

of the person, the social space of the person, realization through rights and obligations. 

A person usually accepts own personality for granted. The splitting of «Me» and the body is 

usually called the schizoid deviation, which underlies the problem of identification. In such an 

experience there is no feeling of one’s own body, and a person feels the unreality of himself as a 

body shell. Such a phenomenon is known as depersonalization. If such phenomena continue, a 

person loses not only a sense of identity, but also a conscious understanding of personality. 

Lack of confidence in their identification is characteristic of the people of our culture. 

Identification based on images and roles, sooner or later ceases to satisfy. 
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Many psychotherapists note that the number of patients exhibiting schizoid traits is steadily 

increasing. A typical mental difficulty of our time is not hysteria, as in the days of Freud, it is 

schizoid type. 

Do not forget that a people feel reality of the world only through their own bodies (through 

the sensory organs). That's why the problem of splitting cannot be solved without improving the 

condition of the body. Metabolism provides the body with energy, which is realized in motion. If 

there is a lack of oxygen in the blood, then the mobility of all processes in the body will be reduced, 

and vice versa, any decrease in body mobility affects metabolism, because it is the movement that 

determines the person’s breathing. 

Breathing occurs spontaneously and continuously, body breathes us throughout life, but at 

the same time, we can influence it and shape it consciously. For centuries it has been known that 

with the help of breathing, regulated in various ways, it is possible to influence the state of 

consciousness. 

The procedures that were used for these purposes in the ancient cultures of the East ranged 

from active interventions in the respiratory process to methods of spiritual practices. In many cases, 

work with breathing was carried out in order to achieve a state of «enlightenment» or to bring a 

person closer to God. In some primitive religions, neophytes experienced ritual death, suffocating 

from smoke, or as a result of breathlessness while holding the carotid arteries. Deep changes in the 

state of consciousness can also be caused by a change in the respiratory rate - hyperventilation, and, 

conversely, a slowdown, as well as a combination of these techniques. 

Well-developed methods of this type can be found in the ancient Indian science of breathing 

- Pranayama. More sophisticated methods occupy a special place in the practice of Buddhism. 

Sometimes such techniques enhance relaxation, and so much so that they cause 

hallucinations. There are strong experiences associated with a surge of feelings of love for all of 

humanity, unity with nature, God. We don’t set ourselves the goal of considering such 

transcendental experiences, but nevertheless we do not deny the vast possibilities of the methods of 

holotropic breathing in working with the schizoid manifestations of some clients as a means of 

helping a greater identification of the consciousness of people and their body. We only note that the 

active body is characterized by spontaneity and full, light, deep breathing. This is the basic rule that 

guides the representatives of body-oriented therapy in general, despite the fact that there are 

differences of opinion regarding other methods in different directions of this type of therapy.  

According to many researchers, breathing combines consciousness and the subconscious. 

Understanding the mediating nature of breathing also leads to the realization that breathing is not 

only a regulating force for other systems, but also itself is regulated by various influences. Body-

oriented therapy uses various methods of working with the respiratory system of the body, and, 

bringing it under the control of consciousness, thus helps people more fully feel the connection of 

consciousness with the body. 

It is curious that among typical situations that can cause a collapse of the schizoid structure, 

along with factors such as insomnia, drug using, is often called «adolescence». Schizophrenia was 

originally called «demencia praecox» just because it most often develops in adolescence. 

A characteristic feature of adolescents is increased attention to their characteristics, to what 

distinguishes them from others or makes them similar to others. Particular attention in these 

comparisons is given to appearance. The restructuring of the body during the puberty creates the 

prerequisites for frequent dissatisfaction with their appearance. 

Being brought up even in a complete family, in which all the necessary conditions are 

created for its development, the child nevertheless encounters difficulties in forming a positive 

image of his body. 

The term «image» is a symbol and mental constructions that are opposed to the reality of 

physical experience. This is not to say that the images are unrealistic, but their reality is different 

from the bodily phenomenon. The image takes on reality when combined with feeling or sensation. 

Mental health implies that the image coincides with reality. In this case, the self-image is consistent 

with the appearance of the body and with the senses. 
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In the social sphere, the image has both a positive aspect and a negative one. Each human 

effort reaches its goal through the presence of the image of the desired. 

An image can be dangerous at the social level, where its function is openly recognized, and 

in personal conflict. This is noticeable in a family where a man strives to fulfill his idea of 

fatherhood, contrasting it with the needs of the child. A child who is forced to change to conform to 

an unconscious parental image loses the sense of «ME», a sense of identity and contact with reality. 

Particular problems may arise in children brought up in an environment of excessive 

enslavement, in the suppression of the bodily, sensory principle. Often, as a result of improper 

upbringing, a teenager behaves like an automaton and loses harmony and naturalness of manners. 

To solve the problem of schizoid, in education and therapy it is necessary to combine emotional and 

mental development, try to work with the body in the same way as with intelligence. It is worth 

understanding that spontaneity and pleasure are very important for a productive and creative life. 
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В последнее время в тенденциях современной школы просматривается снижение 

внимания к физическому образованию, которое может привести к технологическому кризису 

и производственному упадку для нашей страны в будущем. 

Поэтому перед современной педагогической наукой стоит серьезная цель: 

заинтересовать школьников, содействовать самореализации личности каждого учащегося в 

процессе обучения; развить потребность в самостоятельной творческой деятельности; 

оснастить необходимы ми методологическими умениями и навыками. 

Одним из способов стимулирования интереса к естественным и гуманитарным наукам 

являются инновации в области организации учебно-воспитательного процесса школьников с 

использованием различных современных технологий обучения. Нестандартные подходы к 

организации педагогических занятий, учитывающие интересы школьников разных 

возрастов, основанные на самостоятельной исследовательской деятельности, стимулируют 

формирование познавательного интереса к обучению иностранных языков.[3]. 

Наиболее эффективными в плане актуализации познавательной активности являются 

интерактивные технологии обучения (М.В. Кларин, В.Ю. Питюков и др.). Новые разработки 

в области привлечения интерактивных технологий в образование пока в своем большинстве 

принадлежат гуманитарным дисциплинам: методика формирования иноязычной 

коммуникативной, социокультурной компетенции посредством технологии 

образовательного квеста (Е.И. Багузина, Г.А. Воробьев, Е.М. Шульгина); методика 

формирования иноязычной грамматической компетенции, базирующаяся на элементах 

театральной педагогики (Р.Ш. Чермокина); модель процесса самовоспитания будущих 
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учителей в интерактивном обучении (дискуссия, игра, тренинг) (Т.И. Матвиенко); 

использование вероятностных моделей в интерактивных технологиях (В.В. Чистов).  

Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют собой процесс, 

основанный на системе правил организации взаимодействия, обучающихся между собой и 

педагогом, гарантирующих педагогически продуктивное познавательное общение, в 

результате которого создаются ситуации переживания обучающимся успеха в учебной 

деятельности и развития профессионально значимых компетенций [4, с. 10]. 

Применение интерактивных технологий обучения призвано решить ряд задач, среди 

которых на первых план выдвигаются следующие: 

- развитие коммуникативных УУД, установление эмоциональных контактов между 

учащимися; 

- развитие познавательных УУД, общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и пр.); 

- обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, 

контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), результативно 

разрешать конфликты; 

- обеспечение релаксации участников образовательного процесса, устранение 

нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельности и т.д. 

Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий становится 

интерактивная игра, создающая наилучшие условия развития, самореализации членов 

учебно-воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить 

формы поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и 

способствуют осознанному усвоению этих форм. 

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты. 

Собственно, понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и обозначает игру, требующую 

от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть 

предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий 

игрока [2]. 

В образовательном процессе квест - специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют 

поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов 

или иных объектов, людей, заданий и пр. [1]. 

Другими словами, образовательный квест - проблема, реализующая образовательные 

задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с 

поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой 

используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы. 

Образовательные квесты могут быть организованы в разных пространствах как 

школы, так и вне ее. Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; квесты в музеях, 

внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориентирование - «бегущий 

город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования 

(в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение 

участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и 

опережающее задание - легенда. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

- линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

- штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 



138 

 

- кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором 

прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок 

выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). 

Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить цели и задачи квеста; 

целевую аудиторию и количество участников; сюжет и форму квеста, написать сценарий; 

определить необходимое пространство и ресурсы; количество помощников, организаторов; 

назначить дату и заинтриговать участников. 
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Ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынас жасау қажеттілігі біздің елімізде ешқашан 

анық сезілмеген және бұрын қазіргідей ауқымда іске асырылмаған. Халықаралық 

қоғамдастық одан әрі интеграцияланады, нарық жаһандануға барынша тартылып келеді. Әр 

түрлі мәдениеттерді тасымалдаушыларға әр түрлі өзара іс-қимыл салаларында бетпе-бет 

қарым-қатынас жасауға тура келеді. Өз оқушыларын болашақ кәсіби мансапқа дайындай 

отырып, біз оларға халықаралық өзара іс-қимыл әлемінде жұмыс істеуге және қарым-

қатынас жасауға тура келетінін ескермей алмаймыз [1, c.31]. Шет тілі әдістемесімен 

теориялық және эксперименталды шешілетін мәселелер арасында коммуникативтік 

құзыреттілік пен оған қол жеткізу тәсілдері ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Шет 

тілдерін оқыту саласындағы коммуникативтік құзыреттіліктің заманауи интерпретациясы 

американдық ғалым Д. Хаймздің анықтауына жатады, оған сәйкес «коммуникативтік 

құзыреттілік - мәдени маңызы бар жағдайларда коммуникацияны жүзеге асыру үшін 

сөйлеушіге білу керек» [2, c.145].  

Ағылшын тілінде коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, оқып жатқан тілдің елінде 

болмай, өте қиын. Шет тілін оқыту-нақты ынта, жүйелеу, дұрыс құру және сабақ толтыру 

талап ететін өте ұзақ және көп еңбекті қажет ететін үрдіс. Шет тілі бойынша оқу процесінің 

тиімділігі көптеген құрамдас бөліктерден құралады, олардың ішінде дидактикалық 

құралдарға жетекші орындардың бірі жатады, өйткені оларды пайдалану мектепте шет тілін 

оқытудың негізгі міндетін - ауызша-сөйлеу қарым-қатынасын оқыту міндетін шешуге 
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мүмкіндік береді. Шет тілдерін оқытудың ерекшелігі оқытылатын тіл елінің мәдениеті 

туралы кең ақпарат тарту қажеттілігі болып табылады. Мұндай ақпарат ұлттық-

спецификалық элементтердің едәуір санын қамтиды, олар өз кезегінде оқушылардың 

түсінуінде көптеген проблемаларды дайындайды. Сондықтан оқытушының маңызды 

міндеті-әр түрлі жұмыс әдістері мен тәсілдерін (рөлдік ойындар, дискуссиялар, 

шығармашылық жобалар және т.б.) пайдалана отырып, сабақтарда қарым-қатынастың нақты 

және елестететін жағдайларын жасау болып табылады. 

Бұл проблеманы шешуге оқу процесіне теңтүпнұсқалы бейнематериалдарды, көркем 

фильмдерді, дәлме-дәл көру және дыбыс қатары бар көркем, экрандалған драмалық 

шығармалардан үзінділерді енгізуге үлкен үлес қосады. 

Оқу-әдістемелік әдебиетті талдау және өзіндік тәжірибе дәлме-дәл 

бейнематериалдардың оқу, білім беру міндеттерін шешу үшін үлкен әлеуеттік 

мүмкіндіктерге ие екендігін көрсетті. Дәлме-дәл бейнематериалдарға сүйену білім 

алушылардың жаңа елтанушылық ақпаратты, тіл тасымалдаушылардың сөйлеу тәртібін 

меңгеруіне қолайлы жағдай жасайды, оқушылардың халық тұрмысымен, оның мәдениетімен 

танысуға мүмкіндік береді. Оқушылардың қабылданатын материалға қызығушылығын 

арттыруға ықпал ететін «қатысу әсері» туады, бұл олардың сөйлеу сапасына, эмоциялық 

боялуына сөзсіз әсер етеді. 

Осылайша, бөтен тілді сөйлеуді қалыптастыру процесіне аутентикалық 

бейнематериалдарды қосу қарым-қатынастың табиғи жағдайында жұмыс істейтін тіл 

тасымалдаушылардың дыбысты сөйлеу материалында оқытуды жүзеге асыруға алғышарттар 

жасайды. Сонымен қатар, бұл оқу сабақтарының табиғи қарым-қатынас жағдайларына 

барынша жақындау жолы, яғни бұл қандай да бір қысым көрсетусіз есте сақтау орынсыз 

болатын жағдайлар. 

Орыс тілді және қазақ тілді орта жағдайында мәдениеттанулық ақпаратты біз оқушыға 

тек түпнұсқа ақпарат көздерінің әртүрлілігінен ғана бере аламыз. Осы мақсатта біз оқыту 

ресурстарының ең кең спектрін тартамыз: баспасөз, аудио және бейне материалдар, 

теледидар және интернет. Олардың барлығы базалық оқулықты толықтырады, бұл ретте 

әралуандық, дәлме-дәлдік, аудиториядағы қазіргі өмірдің тірі шынайылығы. 

Бейнематериалдар баспа ақпарат көздерінен, олардың артикуляциялық 

ерекшеліктердің әртүрлілігімен және мақсатты тілді тасымалдаушылардың дауыстық 

типтерімен айтылған талқылау үшін өзекті тақырыптарды ұсынатындығымен ерекшеленеді, 

тек қазіргі заманғы тірі тілді ғана емес, сонымен қатар мәдени сәттерді де үйренуге 

мүмкіндік береді. Шетел тілін оқыту сабақтарында фильмдерді қолдану кезінде 

мотивацияның екі түрі дамиды: фильм өзі қызықтырған кезде өзін-өзі уәждемелеу және 

оқушыға үйренетін тілді түсінуі мүмкін екенін көрсететін мотивация. 

Бейнефильмнің тағы бір артықшылығы-оқушыларға әсер ету мен эмоциялық әсер ету 

күші. Сондықтан басты назар көргендерге жеке қарым-қатынасты қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. Бұл мақсатқа табысты қол жеткізу, біріншіден, бейнефильмдерді жүйелі 

түрде көрсету кезінде, екіншіден, әдістемелік ұйымдастырылған көрсету кезінде ғана мүмкін 

болады. Бейнефильмдерді пайдалану оқушылардың психикалық іс-әрекетінің әр түрлі 

жақтарын, ең алдымен назар аудару мен есте сақтауды дамытуға ықпал етеді. Фильмнің 

мазмұнын түсіну үшін оқушылар белгілі бір күш-жігерін жұмсауы қажет. Осылайша, еріксіз 

назар ерікті түрде өтеді, ал назар қарқындылығы есте сақтау процесіне әсер етеді. 

Сөйлеуді оқыту кезінде бейнефильмдерді пайдаланудың тиімділігі оның оқу 

жүйесіндегі орнын дәл анықтауға ғана емес, сонымен қатар сабақтың құрылымы 

қаншалықты тиімді ұйымдастырылғанына фильмнің оқу мүмкіндіктерінің оқыту 

міндеттерімен қалай келісілуіне байланысты. Ауызша сөйлеуді оқыту үшін бейнетүсірілім 

құрылымында төрт кезеңді бөліп көрсетуге болады: 

- дайындық - тілдік және лингво-тілдік қиындықтарды алдын ала шешу кезеңі; 

- бейнефильмді қабылдау-ақпаратты қабылдау іскерлігін дамыту; 

- негізгі мазмұнды түсінуді бақылау; 
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- тілдік дағдылар мен ауызша сөйлеу іскерлігін дамыту. 

Баяндалғанды қорытындылай келе, фильмдерді шет тілі сабақтарында қолдану 

оқушылардың сөйлеу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру үдерісінде белсенді жұмыс 

істеу үшін кең мүмкіндіктерді ашады және оқытудың барлық кезеңдерінде оқушылар үшін 

шет тілін меңгеру үдерісін тартымды етеді деп айтуға болады [3, c.173]. 
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Сөз – тілдің негізгі құралы. Белгілі бір тілде сөйлеп, сол тілді меңгеру үшін оқушыға 

ең керегі де сөздік қорының мол болуы. Сөздерді үйрену арқылы оқушы сол тілге қатысты 

түсініктерін қалыптастырады. Ал бұл өз кезегінде сол тілде оқушы ойының дамып, сөйлеу 

әрекетінің қалыптасуына алып келеді.Адамдардың өзара пікір алмасуы тек сөзге ғана емес, 

сөзден басқа да лексикалық тұлғаларға қарағанда сөз тілдік қатынасдың ең негізгі құралы 

болып табылады. Лингвистикалық әдебиеттерде, негізінен, сөздің екі жағы қарастырылған. 

Ол- сөздің қалпы, яғни сыртқы пішіні, сөздің мағынасы, яғни ішкі мазмұны, мәні. 

Мәселен,Н.П.Бехтерева сөздің мынадай ерекшеліктеріне көңіл бөледі: пішіні, мағынасы, 

қызметі. 

Н.П.Бехтерева сөздің осы үш ерекшелігінің ішінен адамның ойын, сезімін көрсететін үш 

белгісі- атқаратын қызметі-негізгі деп есептейді. Автордың айтуынша, сөз сөйлеушінің 

көзқарасын, көңіл-күйін білдіргендіктен адамдар арасындағы қарым-қатыныстық қызметті 

атқара алады. 

Сөзді қатысымдық тұрғысынан алып қарағанда, сөздің алатын орнынан да, білдіретін 

сезімдік жағынан да сөйлесу үшін қажеттісі- сөздің байланысу амалы мен қолдана білу 

заңдылығы. Өйткені өзіндік заңдылықпен қолданылмаған сөз сезімді де білдірмейді, тілдегі 

орнына сай қызметін де атқара алмайды. Мәселен, белгілі бір тілде сөйлеу үшін, көп сөзді 

білгенмен,оны дұрыс қолдануды білмесең, ойыңды түсінікті етіп жеткізу мүмкін емес. 

 Лексика бөлімінің білімдік, танымдық маңызы оқушылардың тіл білімі туралы 

ұғымының кеңеюіне, тілдің ең кіші бөлшегі – сөздің фонетикамен, морфологиямен, 

синтаксиспен, стилистикамен қатысын түсінуіне, сөйтіп, бүкіл тілдің жүйені тұтас ұғып, оған 

материалистік көзқарасының қалыптасуына мүмкіндік береді.Осы тұрғыдан келгенде, 

сөйлеуге жаттықтыру лексиканы меңгерумен тығыз байланысты.»Лексика» деген ұғым 

лингвистикада көбінесе сөзге қатысты айтылғанмен, лексикалық материалдар тек жеке 

сөзден ғана құралмайды. Сондықтан лексиканы меңгеру-сөйлеу үдерісіндегі барлық 

лексикалық бірліктер туралы дағды мен икемділіктерін қалыптастыру деген сөз. Сонымен, 

қатысымдық қызмет атқаратын лексикалық тұлғалар мыналар: сөз және тұрақты сөз 
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тіркестері. Ал сөйлеуге дағдыландыру үшін сөзді қолдан білу мақсатында мына сияқты 

икемділіктерді меңгеру қажет: сөздердің ішкі мәні мен мағынасын, түрлі семантикалық 

қасиеттерін игеру; - тиісті грамматикалық өлшем – бірлік арқылы бұл тұлғаларды айтар ойға 

сәйкес бір-бірімен тіркестіру, байланыстыру; мағыналық байланысқа түскен тіркестерден 

ойына сәйкес сөйлем құрай білу;сөйлемдерді ойдың жүйесіне сай етіп, мәтін құрамына 

енгізіп, тілдік қолданыста пайдалану;орфоэпиялық қалыпты сақтай отырып, осы лексикалық 

тұлғаларды дұрыс айту.Оқушы сөзді қарым-қатынаста қолдана білу үшін, алдымен, сөз 

мағынасын түсінуі, білуі керек. Ал сөздің мағыналық құрамының өте күрделі екені белгілі. 

Тілдегі сөздердің көпшілігі көп мағыналы және ауыспалы мағынада да жиі қолданылады. 

Сонымен бірге сөздердің синонимдік, омонимдік, антонимдік мағыналық қасиеттері бар. 

Қарым-қатынаста сөздер мағыналық, стильдік қолдану жағынан да белсенді (актив) және 

сирек (пассив) қолданылатын сөздер болып ерекшеленеді. Сондықтан оқушының сөз 

мағынасын жақсы түсінуге қол жеткізу - өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан бұл зерттеудің 

мақсаты – ағылшын тілі пәні бойынша оқушыларға лексиканы оқыту арқылы ауызша және 

жазбаша сөйлеу икемділіктері мен дағдыларын дамытудың теориялық негіздері мен 

практикалық жолдарын анықтап, лексиканы оқытудың әдістемелік жүйесін жасау.  

Ағылшын тілін үйренуде лексиканың алатын орны өте зор. Себебі тек сөздер арқылы 

құбылыстың атын атап, тұтас бір мағынаны береміз. Тілді білу дегеніміз оның құрылымы 

мен сөздік қорын меңгеру дегенді білдіреді. Сондықтан да сөздік қор мектепте тілді оқытуда 

қолданылатын тілдік аспектілерінің бірі болып табылады. Мектепте үйретілген сөздер мен 

идомалардың оқушылар жадында ұзақ уақыт сақталу ең өзекті жағдай. Себебі мектепте 

ағылшын тілі сабағына бөлінген сағат санының аздығы және де оқушылар арасында өзара 

сөйлеп жаттығудың жетіспеуі, мектепте ағылшын тіліне арналған лингофон сыныптарының 

жоқ болуы болып отыр. Мектепте оқушылардың үйренетін сөздерінің саны оқу 

бағдарламасы негізінде жүзеге асады. Сонымен қатар арнайы үйрету әдістемесіне де 

байланысты. Сонғы жүргізілген арнайы үйрету бағдарламаларының тәжірибелерінен 

оқушылардың үйренген сөздерін есте сақтап және оларды сөйлеу, жазу әрекеттерінде дұрыс 

қолданатынын көруге болады. 

Сөйлеу және жазу әрекеті барысында лексиаклық-мағыналық, лексикалық-

тематиакалық тұтастықтарды меңгеру, жаңадан үйренген сөзді өткен тақырыптағы 

сөздермен байланыстыра білу,сөз тіркестерін таңдап, оларды басқа сөздермен үйлестіру, 

антонимдік, синонимдік қарама қайшылықтан керекті сөзді таңдау, эквиваленттік 

ауыстыруды орындау, сөздерді мазмұны және формасы жағынан талдау, сөйлеушінің жеке 

тұлғалық ерекшелігін ескеру, сөзді тілдік қалыпты ескере отырып әңгімелесу барысында 

дұрыс қолдана білу қажет. 

Оқытудың жоғары деңгейінде оқушы бойында сөйлеудің барлық түрі бойынша негізгі 

дағды қалыптасады, яғни ол одан әрі дамып, жетілетін болады. Орта буында меңгерген 

оқушы білімнің беріктігі пен тереңдігі, қабілеті мен дағдысы одан әрі жалғасын табады. 

Бірақ бұған лексикалық білімнің қалыптасуынсыз жету мүмкін емес. Зерттеулер бойынша 

адам жады миға келіп түскен ақпараттың 50% ұмытады екен. Ақпаратты ең әуелі 

қабылдағанда ұмыту көп болады екен. Осы жағдайды ескере отырып мұғалім жаңа сөзбен 

жұмыстың алғашқы баспалдағын лексикалық материалға арналған жаттығуларды көп 

орындатып, жаңа сөздерді көп қайталатып, оны оқушыларға қайта-қайта айтқызу арқылы 

дайындау керек. 
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Эмоциональность как один из наиболее важных признаков художественных текстов 

способствует более точному, более интенсивному воздействию на адресата речи (читателя), 

завоеванию его внимания, а самое главное – заставляет читателя задуматься над 

поставленной в той или иной статье проблемой и сделать необходимые для себя, а 

соответственно и для автора, выводы. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к изучению эмоций в ряде 

наук, например, в психологии, философии, культурологии, социологии и др. Будучи одной 

из самых сложных систем, эмоциональная система человека требует многоаспектного 

изучения, в том числе и лингвистического. 

Эмоции являются одной из форм отражения действительности, они составляют 

неотъемлемую часть человеческого существования и играют значительную роль в жизни 

людей. В процессе познания объектов и явлений реальной действительности мы реагируем 

на них, проявляем свое отношение в разных оценках, чувствах, что, несомненно, находит 

свое выражение в языке. 

Таким образом, эмоции представляют собой сложный продукт духовной и 

познавательной деятельности человека. Изучение способов их отражения в языке и 

отражения принятых в данном языковом сообществе представлений о положительности / 

отрицательности эмоций приобретает особую значимость с точки зрения дальнейшей 

разработки лингвистических методов изучения эмоциональности. 

Наибольшее раскрытие человеческие эмоции находят в процессе общения, например, 

в диалогической речи. Следует отметить, что изучение природы эмоций важно не только с 

точки зрения человека «для себя», т.е. для понимания и осознания своей сущности, но и для 

«других», т.е. для того, чтобы более глубоко, насколько это, возможно, чувствовать и 

понимать окружающих. Вступая в коммуникацию, мы бессознательно (а иногда сознательно) 

пытаемся уловить эмоции-реакции наших собеседников на то, что и как мы говорим, как 

ведем себя и др., одновременно оценивая поведение всех участников общения. Начиная 

диалог, мы следуем нашим интенциям, пытаемся достигнуть определенных целей, при этом 

выбирая эмоционально окрашенные языковые средства не только лексического, но и 

синтаксического характера. Таким образом, изучение эмоций интересно с позиции адресата. 

Однако эмоции самого адресанта, инициатора коммуникации, не менее значимы. Они 

могут стать вербальными / невербальными аргументами к подтверждению целесообразности 

намерений говорящего. Слушающий также стремится распознать эмоции своего 

собеседника, пытается уловить их, «прочитать», интерпретировать с разных позиций, 

например, правдива или лжива речь говорящего, конфликтна она или бесконфликтна, 

озабочен ли он или индифферентен и т.д. Другими словами, эмоции важны и с позиции 

адресанта. 

Коммуникация представляет собой, прежде всего, обмен эмоциями. 

При этом эмоции могут послужить стимулом к началу общения, его прерыванию или 

прекращению. Соответственно, изучение эмоций также актуально с позиции прагматики, 
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например, ведения конфликтного / бесконфликтного диалога или воздействия говорящего на 

слушающего. 

Поскольку эмоциональное воздействие в речи облекается в форму лексических и 

синтаксических средств любого языка, интенсивно развивающаяся лингвистика текста и 

прагмалингвистика, требуют изучения релевантных характеристик диалогической речи, в 

том числе и закономерностей функционирования в ней эмоциональных высказываний, 

представляющих яркую иллюстрацию реализации эмотивной функции языка в этой форме 

речи. 

Эмоциональные процессы проявляются во всех видах активности. Лингвистика 

исследует различные формы опосредования эмоций: языковые средства их выражения, 

которые включают различия между мужской и женской речью проявляются на разных 

уровнях языка: в фонетике, в лексике и в грамматике, их синтаксическое и интонационное 

выражение и соотношение языковых и неязыковых средств выражения эмоций и тд. 

Вопрос о том, что представляет собой понимание как таковое, является достаточно 

сложным. У представителей отечественной психологии можно обнаружить следующее его 

определение. Понимание представляет собой один из видов сложной мыслительной 

деятельности, которая состоит в раскрытии подлинных связей и отношений, существующих 

между явлениями объективного мира, в появлении к ним того или иного отношения. Нужно 

иметь в виду, что понимание отличается от объяснения. Оно основывается на объяснении, 

интерпретации, но не сводится к нему.  

Процесс межличностного понимания обусловлен гендерными различиями. Так, 

понимание другого человека у мальчиков происходит через интеллектуальное сходство, у 

девочек – через эмоциональное сочувствие, переживание. Пониманию эмоций предшествует 

их распознавание. Различение эмоций связано с наличием у человека специального 

механизма декодирования экспрессивной информации, который предположительно обладает 

способностью дифференцировать паттерны лицевой экспрессии, а также идентифицировать 

их как сигналы определённых эмоциональных состояний. 

Лицевая экспрессия может воздействовать на уровне подсознания, когда человек не 

отдаёт себе отчёта в событии и факте его воздействия. Пониманию лицевых паттернов 

различных эмоций способствует то, что реакция на лицевую экспрессию партнёра связана с 

непроизвольным воспроизведением его мимики. Этот процесс подобен «эмоциональному 

заражению или резонансу». Для распознавания и идентификации паттернов лицевой 

экспрессии используются два канала: зрительный и проприоцептивный.  

Предполагается, что способность к распознаванию эмоций не дана человеку от 

рождения, она развивается в процессе формирования личности. Известно, что маленькие 

дети неадекватно воспринимают эмоции других. Следовательно, распознаванию и тем более 

пониманию эмоций, которое представляет собой достаточно сложный когнитивный процесс, 

нужно учиться. Понимание (осмысление) эмоций состоит в отчётливой фиксации своего 

эмоционального состояния, в возможности выразить его в знаковой форме.  

Об эмоциональном состоянии человека можно судить по речи, которая является 

мощным индикатором его состояния. Велики и возможности концентрации эмоционально-

чувственных переживаний средствами языка чрезвычайно. Умение понять эмоции 

собеседника – идеальный путь к установлению контакта. 

Эмоции пересекаются с различными науками и тесно связаны с процессом общения. 

Однако ни одна из них не может обойтись в исследованиях в данной области своими 

внутренними методами и так или иначе вынуждена прибегать к материалам и заключениям 

других наук. 

Способность языка быть средством выражения эмоций является одним из 

фундаментальных его свойств. В последние десятилетия растет интерес к проблеме 

языковых способов выражения эмоций. Он нашел отражение в многочисленных 

исследованиях. Ныне лингвистика эмоций сформировалась и активно развивается как 

отдельное направление языкознания, которое нацелено на изучение закономерностей 
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языковой репрезентации эмоций. Лексические способы выражения эмоций отличаются 

тематическим многообразием и стилистическим богатством. Здесь широко представлена 

общеупотребительная, нейтральная лексика и фразеология. 

Слова, содержащие оценку фактов, явлений, признаков, дающие однозначную 

характеристику людей: восхитительный, непревзойденный (эмоции восторга); противный, 

напакостить, подхалим, любимчик и т.д. (эмоции неодобрения). Такие слова не 

употребляются в переносном значении. 

Любой эмотив обозначает эмоции, прямо или опосредованно. Отметим еще раз, что у 

терминов эмоций совершенно иная функция - номинативная, по сравнению с эмотивами, 

выражающими эмоциональные состояния. 

Денотативным содержанием названий эмоций (дескриптивные слова) являются 

объективные свойства эмоций, компонента их семиологической ценности – выражения 

эмоционального отношения в семантике таких слов нет. С этой точки зрения названия 

эмоций являются одноплановыми , т. е. не имеющими эмотивно-квалификативной 

структуры, накладывающейся на денотативную структуру. Даже сопровождение 

наименования эмоции восклицательным знаком не трансформирует их семантику в 

эмотивный тип. Можно сравнить высказывания: «Сволочь!», «Дрянь!» с высказываниями: 

«Любовь!» «Ненависть!», чтобы убедиться, что обозначение понятия о какой-либо эмоции и 

её выражение осуществляются разными группами лексики. При этом лексика, обозначающая 

эмоции, эмотивной не является, она – индикативная, логико-предметная: «зол», «рад», 

«жаль», «стыдно», «завидно» и пр. – всё это обозначение различных эмоциональных 

состояний. В них также как и в других названиях эмоций - злоба (malice), жалость (pity), 

отчаяние (despair), антипатия (aversion), раздражение (annoyance), стыд (shame), зависть 

(envy), и др. – отсутствует заражающий компонент. Эмоция, обозначенная в таких словах, на 

уровне реализации представляет собой не непосредственное чувство, лишь логическую 

мысль о нём, в то время как семантика эмотива индуцирует эмоциональное отношение к 

обозначаемому им объекту мира. 

Эмоция – не только одна из форм отражения действительности, (а именно, отражение 

отношения к миру), но и сама является для языка объектом отражения и потому 

регистрируется в языке: joy, disparagement, despondency, fear, irritation, exaltation, panic, 

nervousness, grief, liking, etc. Эти наименования эмоций в языке являются уже мета - 

эмоциями, а не самими эмоциями: это их понятийное обозначение. А если слово лишь 

обозначает, называет эмоцию, то оно не эмотивно. Семантика такого слова есть вызываемые 

им образы различных чувств, а не сами чувства [1]. 

Каждая эмоция имеет множество оттенков, не имеющих своего наименования в языке. 

С другой стороны, в языке имеются названия-дублёры. Так, через экспликацию скрытых 

спецификаторов семантики можно обнаружить, что, например, слова, обозначающие такие 

пары эмоций, как «бешенство» и «ярость», «недовольство» и «неудовольствие», не 

отличаются друг от друга семными наборами и, следовательно, одно из языковых 

обозначений внутри каждой из этих пар эмоций является избыточным. Многие оттенки 

эмоций идут в языке под одним и тем же названием. Н. Н. Лук справедливо отмечает, что 

язык недостаточно полно отражает психическую реальность, «не поспевает» за ней, она 

богаче и шире тех словесных форм, в которых ее стремятся выразить и передать [39]. 

Для обозначения тех эмоций, которые не получили в языке словесного обозначения, 

используются развернутые словосочетания, которые участвуют наравне со словесными 

единицами в закреплении эмоционального опыта говорящих. По этим описаниям говорящие 

узнают эмоции и идентифицируют свои эмоциональные состояния. 

Лексику, называющую эмоции, мы квалифицируем лишь как ассоциативно-

эмотивную, так как она, не выражая эмоций, ассоциативно отсылает сознание говорящих к 

сфере эмоций. Это происходит за счет идеи эмоциональности, которая в их семантике все-

таки присутствует. Семантический анализ слов, называющих эмоции «страх» (fright), 

«ужас» (horror), и слов, их выражающих: scareorow, terriiying, dreadfull, terrible, etc. 
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Семантическое различие между словами, выражающими эмоции, и словами, 

обозначающими их, очень наглядно на примере их прагматики. Ср., например: «Я взбешен 

от его грубости!» «I’m mad of his rudeness!» «How rude!» и «Хамло паршивое!» «You stinking 

card!». В первых высказываниях утверждается об эмоциональном отношении к чьей-то 

грубости, во вторых представлено непосредственное выражение эмоционального отношения 

к ней. Называние эмоции отношения в высказывании снижает коммуникативно-эмоциональ-

ный эффект сразу на несколько порогов (ср.: You dirty, miserable, sneaking worw! : You've no 

idea how I despise youl: You're just contemptible или I despise you much too much to be angry with 

you... :: I haste and despise you (Maugham), что, 'несомненно, является довольно веским 

аргументом против отнесения лексики названия эмоций к типу собственно эмотивной 

лексики. 

Аналогично обстоит дело и с другими эмоциями. Доказательством того, что, 

например, слова, называющие эмоцию восхищения, неэмотивны, может служить 

элементарная трансформация субституции: если в высказывании, в котором выражается 

эмоция восхищения (You are simply smashing today!) или отвращения (You are a pig! That’s 

what you are!), заменить слова, выражающие эти эмоции, на слова, называющие их (в первом 

случае I feel admiration towards you (you’re just admirable), а во втором You cause to feel 

disgust), то получается ощутит на себе совершенно иной эффект: прагматика высказывания 

будет минимум на один порядок снижена. 

Конечно, в определённых консоциациях и ситуациях любое нейтральное слово может 

стать выразителем эмоции, в том числе и название эмоции, но относить на этом основании 

имена эмоций и другую нейтральную лексику к эмотивам будет примером смещения 

семантики и функций, которые необязательно совпадают в слове. Каждый эмотив является 

не только символом (знаком) какой-либо эмоции, но одновременно её выразителем, т.е. это 

тот самый случай, когда все семиологические ценности слова представлены одновременно. 

Например аффектив «Hurrar!» выражает an exclamation expressive of joy, or encouragement. 

Любой из выделенных терминов эмоций не может выразить её адекватно слову 

«Hurrah!», с какой бы интонацией он бы ни произносился: значение названия эмоции не 

адекватно самой эмоции. Как остроумно заметил Стивенсон, «Мы не можем съесть значение 

пироженого, но само пироженое съедобно». Различие между эмотивами и индикативами даёт 

право утверждать, что термины эмоций являются очень слабым средством их выражения [1]. 

Это объясняется дедуктивно-логическим типом понятий, представляемых этими терминами 

психологии, равно и терминами из других научных дисциплин. 

К лексическим средствам относятся междометия, эмоционально окрашенная лексика, 

а также многочисленные художественные тропы, такие как эпитет, метафора, лексические 

повторы и другие. Эпитеты, влияющие на выразительность слова, часто используются в 

литературе благодаря своей информативности. Без эпитетов нельзя построить 

художественного образа. Наличие эмоционально окрашенного эпитета усиливает 

экспрессивность фразы или предложения. Например: Where’s your goddamn car? Эпитет 

«goddamn» говорит о том, что спрашивающий находится под воздействием эмоции гнева. 

Эпитеты очень точно выражают позицию персонажа, его отношение к предмету 

разговора. В следующем примере и без того эмоциональное восклицание «You are a liar» 

усиленно эпитетом «black»: «You're a black liar», Augustus said calmly. Эпитеты часто 

становятся основой метафорических выражений: «No slop-eating pig is as smart as a horse», 

Call said, before going on to say worse things. Эпитет «slop-eating» говорит о 

пренебрежительном отношении персонажа не только к свиньям, но и к определенному 

персонажу. Метафорическое сравнение человека со свиньей характеризует также и самого 

говорящего как высокомерного человека. 

Сравнение часто используется автором для выражения отношения персонажа к 

описываемым событиям или другим персонажам. Вышедший из себя герой романа 

восклицает: «Come on John, You are as stubborn as a donkey!». Сравнив своего товарища с 
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ослом, персонаж выражает своё негодование и раздражение, связанное с глупым упрямством 

друга. 

«Augustus walked down and met the men at the wagons. «It's a little early for you two to be 

quittin', ain't it, girls?» he said. «Or is this Christmas or what?»« Назвав мужчин «девушками», 

говорящий указывает на низкую работоспособность мужчин, что говорит о раздражении 

персонажа. Слово «Christmas» выступает синонимом прилагательного «праздник» или 

«выходной». 

Одним из мощнейших средств передачи сильных эмоций являются лексические 

повторы. Повторение ключевого слова или словосочетания несколько раз делает его более 

заметным, что, в свою очередь, способствует усилению экспрессивности всего предложения: 

«I will shoot him! I have a shotgun. I will shoot himwhen he comes back if you don't let me in». 

Наиболее часто встречающимися синтаксическими средствами выражения сильных 

эмоций являются инверсия, умолчание и восклицание. Инверсия используется с целью 

изменить смысл фразы, либо придать ей нужный оттенок. В приведенном ниже предложении 

инверсия позволяет поставить акцент, насытить предложение эмоционально: «Not till he 

received the letter did he realize how difficult his situation was». 

Умолчание как синтаксическое средство, умышленная недосказанность мысли может 

использоваться для устрашения или запугивания. Вместо прямой угрозы типа: «I will come 

and kick your ass!» может быть использовано умолчание: «I will come and… just wait…!». В 

данном случае умолчание выражено графически. Вообще графические средства очень часто 

используются для усиления выражения эмоций, привлекая внимание читателя к 

высказыванию. Фонетическим средством выражения негодования служит интонация. В 

тексте интонация может обозначаться лексическими средствами – наречиями и 

прилагательными, либо графическими [2]. 

Употребление стилистических средств придает речи выразительность, 

эмоциональность, отражает эстетический уровень текста. Все эти лингвостилистические 

элементы, взаимодействуя друг с другом, представляют собой художественный текст. 
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Абай қазақтың өзіне дейінгі және өзімен тұстас өлең сөзіне қатаң талап қойып, кей 

сәттерін сынай отыра, қазақ поэзия тілінің жасалу және даму заңдылықтары мен шарттарына 

мойынсұнбай кетпеді, өйткені бұл - көркем сөз дамуының объективті заңдарының бірі. Абай 

буын саны жағынан өлеңнің өзіне дейін болмаған жаңа түрін жасағанымен олардың барлығы 

да силлабикалық құрылыс заңдылығына бағынады, өйткені қазақ өлеңінің жасалу 

табиғатының өзі - силлабикалық буын өлшеміне құрылған. Абай өлеңнің тармақ саны мен 

ұйқасуына қарай небір алуан жаңа түрлерін ұсынғанымен олар өлеңді ұйқасқа құру шартына 

бағынады, өйткені соңғы дәуірлердегі қазақ өлеңінің негізгі белгісі - аллитерация емес, 

ұйқас. Абай қазақ өлеңі бұрын білмеген теңеудің, эпитеттің, метафораның жаңа түрлерін 

ұсынды, ал олардың қолданылу принциптері мен жасалу техникасы Абайға дейінгі қазақ 
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өлеңіне де тән болатын. Бұл шарттан да Абайдың аттап етуі мүмкін емес еді. Бірақ 

осылардың барлығын жетілдіру, түрлендіру, жаңа сапалық белгілер қосу тұрғысынан. т-н 

дамытуда Абайдың еңбегі орасан зор болды. Абай, Пушкин сияқты, өлеңнің іші поэтикалық 

ойға толы болуына күш салады. Ойға құрылған өлең сол ойды дәл, әсерлі етіп беретін амал-

тәсілдерді іздестіреді. Сондықтан да Абайда өлеңнің мазмұнын, айтпақ идеясын білдіретін 

элементтердің айқындала түсуі басым болып келеді [1]. 

Абай қазақ тілінің сөздік құрамына өзгеріс енгізді. Өзіне дейінгі ақын-жыраулар 

тілінде көп қолданылмайтын тұрмыс-салттық лексиканы, қарапайым сөздерді, терминдік 

мәнге ие болған ескі, жаңа атауларды өлең тіліне қосып, оларды поэзия тілінің құралына 

айналдырды. Абай шығармашылығы тақырыбының бірі және бастысы - адам, оның 

моральдық бет-бейнесі, сыртқы портреті, ішкі дүниесі, іс-әрекеті. Және бұл тақырыптарды 

Абай бұрынғыдай жалпы түрде, есиет-ақыл айту түрінде емес, нақтылы түрде, әр қимыл-

әрекетті, әрмінез- қылықты дәл көрсету сипатында жырлайды. Сондықтан адамның белгілі 

бір сәттегі психология күй қалпын дәл беру үшін бұрыннан тілде қолданылатыны жүрегі 

лүпілдеу, буыны босау, сағыну, ләззат алу тәрізді дағдылы сөздермен қатар қазақ өлең-

жырлары тілінде көп кездеспейтін суыну, ысыну, өлең қағу, бос шошу, қызару, сұрлану 

деген сияқты жай-күй атауларын пайдаланады. Абайда жалпы адамды әр алуан жақтан 

бейнелейтін етістіктердің көптігін және олардың образ жасауға қатысатынын айту керек. 

Сырт қарағанда «поэтикалық паспорты» жоқ бұртақтау, тыртыңдау, арсаңдау, босқа 

талтаңдау, ит көрген ешкі көздену, тізесін созғылау деген сияқты сөздердің өзіне де стильдік 

жүк артып, поэзия тілінің құралына айналдырған [18]. 

Абай өлендеріне көзге елестетіп берілетін образдау тән. Мысалы, аңға салған құс пен 

одан қашқан түлкінің суретін көзге елестетіп беру үшін ақын қайқаң қағу, салаң ету, аузын 

ашып қоқақтау, қанат-құйрық суылдау сияқты сөздерді ұтымды пайдалана білген. 

Мағына ауыстыру, теңеу сияқты «прозалық» сөздерді пайдалануды жүйеге 

айналдырған. Мысалы, бақсының моласындай жалғыз қалу, безгек ауру сықылды жүдететін 

ғашықтық, піскен алма секілді тәтті қыз, өмір жолы - иген жақ т. б. Лексик. топтардың 

ішінде тек күнделікті тұрмысқа қатысты немесе поэтикасында сөз болу қасиеті (мағынасы 

мен бояуында) бейтарап сөздерді ғана емес, қоғамның саяси-экономика құрылысына, оқу-

білімге, философия мен дінге қатысты сөздердің поэзия тілінемолынан қатыстырылуы және 

кебінің образ жасауға қатысып, көркемдік құралына айналуы - Абай өлеңдері тілінің бір 

ерекшелігі. Абай поэтикасында кезге түсетін тағы бір құбылыс-образдардың ауызша әдеби 

тілдегідей, көбінесе қазақ халқының сан ғасырлық күн көріс тіршілігінің негізі - малға 

немесе ез көзіндегі қазақ тіршілігіне таныс құбылыстарға байланысты болып келетіндігінде 

ғана емес, сол образдардың тыңдығында, бұрын айтылмаған теңеу, бейнелеулерде. Мысалы, 

мұнда күлкіні - мәліш саудаға, алыс-берісті - асық ұтысқа, бозбаланы-оңғақ бұлға теңеу 

немесе ұрлық пенен қулыққа байлағанда-кестің бау деуі осыны көрсетеді. Абай талаптың 

аты, талаптың тұлпары, асау жүрек, жүйрік уақыт, үміттің аты, қу тілмен қулық сауу деген 

соны фразеологизмдерді жасауда да малға қатысты бейнелі сөздерді алады. Абай негізін 

қалап, әрі қарай жүйеге айналдырған поэтикалық тәсілдің бірі төксе түзу саласына қатысты. 

Текст түзу дегеніміз шығарманың бір бөлігінде немесе шағын бір өлеңнің өн бойында 

мағыналары бірін-бірі айқындайтын, модальдық реңктері біртектес сездірді шоғырлап беру 

болса, Абай сездің белгілі бір поэтикалық мақсатты өтеуі үшін сол текстегі өзге сөздерге иек 

артады, яғни сөздердің бір-біріне «қызмет көрсетулері» керек екенін жақсы сезеді. Мысалы, 

«Байлар жүр жиған малын қорғалатып» деген шағын өлеңінде ақын өз заманындағы 

қоғамның аса жағымсыз топтарын суреттейді. Сондықтан мұнда сұм-сұрқия, қу, білгіш деген 

зат есімдерден бастап, құдай ату, бұтып-шату, есіру, ісіп-кебу (ауыспалы мағынада), қабару 

(бұл да), ит ырылдату, сілесі қату, құдай қалжыратып құмар қылу деген етістіктерді 

қолданады. Бұлардың әрқайсысы - экспрессоид, яғни әрқайсысында жағымсыз қылық, іс-

әрекетті білдіретін мағынамен қатар сол мағынаны әсерлі өтіп көрсететін бояу бар: жоқтан 

барды жай айту емес - бұтып-шату, құр мақтану емес - есіру, жай шығынды болу емес - 

шығынға белшесінен бату, жай құмар қылу емес - құдай қалжыратып құмарқылут. б. Бұл 
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сөздердің әрбіреуі осындай экспрессияға ие болса, олар бір жерге, бір өлеңге шоғырланып 

берілгенде есері мен бояуы одан сайын күшейіп, өлеңді «жұп-жұмыр, тұтас» дүниеге 

айналдырады. Текст түзудің тағы біржақты үлгісіне «Сегізаяқ» өлеңін келтіруге болады. Бұл 

өлең - Абайдың ақындық, азаматтық ар-ожданының толғанысы, дүниеге, болмысқа деген 

көзқарасы, философиясы, сондықтан ақын мұнда абстракт ұғымдарды сөз өтуді, ол үшін сол 

ұғымдардың атауын таңдайды. Бұл өлеңде қызыл тіл (бұл атау толғаныс, философия, поэзия, 

сөз деген ұғымдарды білдіреді), ой, әдет, қайрат, сөз (толғаныс, өлең, пікір), мінез, насихат, 

есек, ынсап, ұят, дәулет, нәсіп, еңбек, ар, өтірік, ұрлық, зорлық, тамағы тоқтық, жұмысы 

жоқтық, қулық, сұмдық, қорлық, мақсұт, абұйыр, талап, ғылым, дерт, жалғыздық деген 

сияқты 40-қа жуық абстракт ұғым атауларын қолданады. Бұлардың шоғырланып келуінде 

стильдік мән бар: осы сөздерді талғап, таңдап келтірудің арқасында өлеңге философия сипат 

беріліп тұр [2]. 

Сол сияқты өз замандастары - болыс пен пысықтардың, «әсемсіп, сәнсіген кербез, 

керімдерді», «бойы бұлғаң, сөзі жалмандарды» - осылардың баршасының образын дәл, 

әсерлі етіп беретін сөзімдік әсері күшті поэтикасында құралдарды іздеп, ол үшін бейнелі, 

көркем бояуы қалың, яғни семантикасында жағымсыз реңкі бар етістік сөздерді шоғырымен 

келтіреді. Бір ғана «Болыс болдым, мінеки» деген өлеңінде болыс, шабарман, пысықтардың 

портретін жасауда ақын далпылдап, барқылдап, бартылдап, тарқылдап, қарқылдап, 

шартылдап, лепілдеп, күпілдеп деген сияқты образды сөздерді топтап келтіреді. Бұл өлеңді 

құрайтын өзге сөздер де модальдық реңкі жағынан осылармен «үндес» келеді: мұнда 

бейтарап мағыналы беру етістігі емес - тығындау сөзі бейнелі немесе мықтап ұстау, қатты 

ұстау деген сөздер әлдеқайда әлсіз, бояусыз, бейтарап іс-әрекет атаулары болар еді, 

сондықтан бұлардың орнына мығымдап ұстау сөзі қатысқан, «сияз бар» десе, болыстың 

жүрегі жай лүпілдемейді - суылдайды т.б. Образ жасауға қатысқан бұл етістіктердің баршасы 

өткен шақ көсемше тұлғасында (барқылдап, қарқылдап...) қолданылған. Тегі, бұл тұлғаны 

белгілі бір стильдік жүкті көтеретін құрал есебінде жұмсау қазақ поэзиясында, оның ішінде 

Абайда әбден қалыптасқан амал деп санау керек. Абай өлеңнің «іші алтын, сырты күміс» 

болуын қалағанда, құлаққа әсерлі боп естілетін әсіре қызыл сөздерден аулақ болу принципін 

ұстайды. Сондықтан ол дәстүрлі эпитеттерді қолданудан гөрі соныларын іздейді. Мысалы, 

Абай бұрынғы әдеби мұраларда жиі қолданылған ару (сұлу, таза, пәк мағынасындағы), 

берен, берік, байтақ (хандық, ел,жұрт), ауыр, көп, күшті сияқты эпитеттерді мүлде 

қолданбаған. Қанша әдемі болса да дағдылы образдау (ару қыз, берен қылыш, ауыр жұрт, 

байтақ жұрт. б.)кез келген идеяға сай келе бермей, құр әсем жылтырақ тіркес болып шығуы 

мүмкін. Мұны Абайдың өзі де бірнеше рет ескертіп өтеді: бірде «сөзімнен әсіре қызыл емес 

деп жиренбеңіз» десе, енді бірде «өлең деген - әр сөздің орайлы жарасымы» дейді. Қысқасы, 

өз өлеңі тілінің бұрынғыдан өзгеше, жаңа екенін ескертеді. Ол жаңалық - поэтикасында 

элементтердің кәнігі түрлерін қолдана бермейтіндігі. Сол сияқты халықтық символдарды 

немесе байырғы қазақ поэзиясы тіліндегі дәстүрлі сез-образдарды да талғаммен, кемде-кем 

алады [20]. Мысалы, еркіндіктің образы тарлан, тарпаң сөздері Абайда жоқ, ал алғырлықтың 

дәстүрлі символы - қыран құс, бүркіт, биіктіктің символы - бәйтерек, тойымсыздықтың, 

қаскөйліктің образы-аш бөрі, ержүрек тіліктің символы - арыстан сөздерін Абай сөз -образ 

етіп емес, ездерінің тура номинативтік мағынасында жұмсаған, ал бұлан, бөкен сияқты сөз - 

образдау Абайда тек мақал-мәтел, тіркес құрамында келген. Дәстүрлі символдардан Абайда 

кездесетіні қызыл гүл - жастықты, сұлулықты, жолбарыс - қайраттылықты білдіретін 

образдау ғана. Поэтикасында үйреншікті қалыптардан қашуы - көне мұрадан мүлде бас 

тартуы емес, немесе қайткенде де жаңалыққа құмарлығы да емес, поэзияның жаңа талабын 

орындау мақсаты. Абай, әрине, қазақ поэзиясы тілінің бұрынғы амал-тәсілдерінің бәрінен 

мүлде бас тартқан жоқ. Ауыз әдебиетіндегі «қатуланды, қаттанды, буырқанды, қылаң етіп, 

қылт етіп...» деген сияқты штамптарды олардың «жамандығынан» емес, 

шығармашылығының жанрлық сипатына сай келмегендіктен қолданбаған, өйткені бұлар 

батырлық жырларға тән, өзге орында, әсіресе лирикаға мүлде жанаспайтын образдар. Ал реті 

келген жерде, Мысалы, жоқтау топтамасындағы өлеңдерінде бұрынғы ауызша әдеби тілден 
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келе жатқан образдарды - тұрақты тіркестерді кездестіруге болады. «Қолдан ұшқан ақ сұңқар 

Қайтып келіп қонбайды», «Артына қарай аһ ұрып». Тіпті өзге өлеңдерінде де Абай иіні 

келсе, бұрынғы стереотип образдаудан қашпайды. Мысалы, «Көріп алсаң бөріктіні, Таңдап 

алсаң тектіні». «Нәзік бел тал шыбықтай бұраңдайды». Бірақ бұлар сан жағынан көп емес [3]. 

Ақын өзіне дейінгі ауызша әдеби тіл поэтизмдерінің көбін орынды пайдаланады. 

Мысалы, оның тіліндегі алаш (қауым), айдын (жасқану), азырқану (қомсыну, азсыну), ағын 

(екпін, қарқын), арай (қызыл арай - таң), арзу (тілек, арман), әз (құрметті), дидар (жүз), алқау 

(қолдау) сияқты сөздер семантикасында көтеріңкі реңк бар дәстүрлі поэтизмдер. Жалпы 

поэтикасында образдау жасауда бұрынғы дәстүрдің кейбір үлгілерін пайдалана отырып, ол 

образдардың беретін әсерін күшейте түсті. Ақын да образдардың көбін қазақ халқының сан 

ғасырлық күнкөріс тіршілігінің негізі - малға байланыстырып жасайды. Адал еңбексіз 

күнкөрісті жөн көретін замандастарының жағымсыз портретін: «Үш күн қолың босаса, Бола 

қалдың бас асау» немесе «Ұрлықпенен қулыққа Байлағанда кестің бау» деп жылқыға 

байланысты береді. Болыстың «Күштілерім сөз айтса, Бас изеймін шыбындап» деуі, «Тың 

тұяқ көзім сүйтсе де» дегені, «Алқыны күшті асау ноқтаға басы керілді» деуі мал өсіру 

тіршілігінен алынған, көпшілігі тіпті қазақ әдеби тіліне тән дәстүрлі образдар. «Көңілдің 

жайлауынан ел кеткен бе», «Лай суға май бітпес қой еткенге», «Өмір жолы - тар соқпақ, бір 

иген жақ» деген образдау қазақтан езге, айталық, Европа халықтарына жат болар. Абай 

поэтикасында экспрессияның құралы ретінде фразеологизмдерді, оның ішінде ез қаламынан 

туған жаңаларын жұмсауды күшейтті. Ақын жас адамның (Әбдірахманның) өнер-білімге 

ұмтылғанын құр талаптанды, ұмтылды деп білдірсе, бұл сезердің поэтикасында бояуы 

«талаптың мініп тұлпарын» дегенмен мүлде шендесе алмас еді. Алғашқы вариантта тек 

баяндау бар, образ жоқ, екіншіде поэтикасында образ бар. Сол сияқты қуатты, қажырлы, 

күшті деген сездір мен «қуаты оттай бұрқырап» деген тіркестің бейнелілік күші, бояуы 

бірдей емес [4]. 

Поэтикасында жүк арқалауда кез келген тіркес образ жасау міндетін көтере бермейді. 

Мысалы, ерім сүру, ерім кешу дегендер де қалыпты тіркестер, бірақ осылар Абайдың ерім 

тонын кию, өмірдің өріне шығу деген тіркестерінің эмоциялық әсеріне, образдылығына 

теңесе алмайды. Сондықтан Абайдың фразеологизмдердің образдылығын дамытқанда, 

бұрынғы дайындарын өлең тіліне енгізе салу емес, жаңаларын жасау, бұрынғыларының 

мағынасын құбылту сияқты қызмет істеді. 

Қазақ әдеби тілі образды фразеологияға бұрыннан да ете бай болатын. Ғасырлар бойы 

белгілі бір образды ұғымда қалыптасып, бірден-бір мықты құралы болып келді. Мұны Абай 

да берік ұстайды. Аузымен орақ ору, құлын-тайдай тебісу, алты бақан ала ауыз болу, малына 

шылбыр беру, басқа шауып, төске өрлеу, қарағайды талға жалғау, су төккісіз жорға тәрізді 

өте образды фразеологизмдерді Абай да еркін пайдаланады. Мұндай дағдылы тіркестерді 

өзге сөздермен және қосақтап, олардың экспрессивтік бояуын тіпті қалыңдатып жібереді. 

Мысалы, іспен емес, құрғақ сөзбен көрінетін мылжың, берекесіздің образын беруде аузымен 

орақ орған деген фразаның езі өте әсерлі, күшті, осыны Абай «аузымен орақ орған өңкей 

қыртың» деп үстемелеп, экспрессивтік еңін одан әрі аша түседі. Абай мұндай күллі фразаны 

өзгертіп, сөз қосып, сөз алып күшейте бермейді, басым көпшілігін өзгертпей, ез 

мағынасында қолданады. Жаңа перифраздық тіркестер жасап, оларды тың образдарға 

пайдалануды Абай жүйеге айналдырды, тың образды тіркестер ұсыну - Абай поэтикасының 

аса көрнекті, ерекше тұсы. Әсіресе семантикасы жағынан бір-бірімен жанаспайтын сөздерді 

тіркестіріп, оларды поэтизмге айналдыруда Абай қазақ көркем тіліне үлкен жол ашты. 

Мысалы, «Күйлі, күйсіз бәйгеге Қажыды көңілім көп шауып» деген жолдарда көңілдің 

бәйгеге шабуы дегеннің өзі мүлде тың образ, оны тың етіп тұрған - көңіл деген дерексіз 

ұғымның бәйгеге шабу деген нақты қимыл атауымен тіркесуі, ал сол көңілдің бәйгеге бірде 

күйлі, бірде күйсіз түсуі - тағы да образды метафора. Жаңа образ жасайтын немесе айтпақ 

идеяны күшейтетін тіркестер құрастыру үшін бір сезді қазық етіп алу тәсілін Абай ұсынды. 

Бұл Абайға дейінгі бірде-бір ақын-жырау тілінде ұшыраспаған құбылыс. Мысалы, Абай сату 

етістігін қазық етіп, бұрыннан бар сақалын сату, арын сату дегендердің үстіне қулық сату, 
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еңбек сату, күлкі сату, құлағын сату, жүзін сату, өз басын сату, жүрегін ұстап сату, сөз сату 

деген жаңаларын қосады. Бұлардың көпшілігі өс өрлі, әсіресе жағымсыз образ жасайтын 

тіркестер. Сол сияқты күйлеу (мақтан күйлеу, әуейілік күйлеу, күлкі күйлеу, ойнас күйлеу), 

сауу (қулық сауу, адам сауу, еңбек сауу), бағу (күлкі бағу, ғылым бағу, ел бағу), табу (ақыл 

табу, ақылды болу деген жаңа мағынада, енер табу, ғылым табу) сөздерін қазық етіп жасаған 

жаңа фразеологизмдер төк сонылығымен ғана емес, тың образдылығымен құнды. Абай 

мұндай жаңа тіркестердің семантика. ұйтқысы етіп сөздерді де алады. Мысалы, жеке алғанда 

сирек көздесетін мақтан сөзін 56 рет қолданып мақтанға салыну, мақтанға орналастыру, 

мақтан күйлеу, мақтан іздеу, мақтан қуу сияқты тіркестердің мағыналық тірегі етіп алады 

[23]. 

Абай поэтикасында елеулі орын алатын құбылыстың бірі-динамизм көрінісі, яғни 

белгілі бір стильдік мақсатпен образды етістіктерді жеке де, шоғырлап та жиі қолдану. Бұл 

динамизм кебінсе көсемшенің -п жұрнақты түрімен және етістіктің -мақ жұрнақты 

тұлғасымен беріледі. Оның үстіне бір өлеңнің тұтас бойына немесе оның үлкен бір бөлігінде 

етістік сөздер ұйқас құрап, шоғырымен қатысады. Мысалы, «Қатайды, қайғы ойладық, ұйқы 

сергек»деп басталатын өлеңінің 12 шумағының 10-ы - мақ, -мек жұрнақты етістік 

ұйқастармен берілген. Көптеген өлеңдерінде -п жұрнақты көсемше тұлғасы тұтас ұйқас 

құрап, бірде қимылдың санын, бірде іс-әрекеттің өзін білдіріп, өлеңдерді нағыз «қимылға» 

толтырған. Айталық, «Жазды күн шілде болғанда» деген өлеңінде жаз суретін осы кезеңдегі 

табиғаттың, жан-жануарлардың, адамдардың іс-әрекеттерін, қимыл-қозғалыстарын бейнелеу 

арқылы береді. Ақын поэтикасында құрал ретінде кейбір морфологиялық тұлғаларды да 

қолдануға жол ашқан. Бұған жағымсыз образ жасауда -сы жұрнағымен келген сөздерді (жер 

тәңірісу, қалжың басу) қолдануы, -мақ жұрнақты етістіктерді өлең тіліне жиі қатыстыруы 

дәлел бола алады. Алдыңғы тұлға көбінесе көлгірсу реңкі бар модальдық құрал ретінде 

жұмсалса, соңғы -мақ жұрнақты сөздер өлеңге динамик. сипат беру мақсатымен немесе 

дерексіз ұғым атауларын молынан сөз ететін өлеңдерінің философия мазмұнын таныту 

мақсатымен жұмсалған. Сұраулық шылауымен келген сөйлемдерді қолдануда Абайда жай 

сұрай салу мақсатында емес, белгілі бір стильдік мақсатта поэтикасында жүк арқалай 

қолданылған. Мысалы, 

«Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? 

Баяғы күш, баяғы түсің бар ма? 

Алды - үміт, арты - өкініш, алдамшы өмір 

Желігін жерге тықпас кісің бар ма?» 

«Балалық елді, білдің бө? 

Жігіттікке көлдің бө? 

Жігіттік өтті, көрдің бе?» [5] - сияқты жолдардағы сұраулық шылауымен келген 

сөздер алдыңғы айтылған идеяны (сұм дүние тонап жатыр... балалық елді) күшейте түсіп, 

өзіне назар аудартады, яғни бұлар шындықтың баяндалуы ғана емес, сол шындық арқылы 

өмірі баянсыз, мақсатсыз, күйбеңмен өткен адамысың, әлде керісінше ме деген идеяны 

білдіреді. Абай поэзиясында кейбір нақтылы ұғым атауларын поэтизмге айналдыру кезге 

түсуді. Мысалы, ақын өлеңдерінде бейтарап мағыналы жүрек, сөз деген сөздер әрі өте жиі 

қолданылып (жүрек - 156 рет, сөз - 376 рет), әрі өздөрінің тура мағынасынан гөрі ауыспалы 

мағынада (жүрек - «адамның өзі, ішкі дүниесі, қасиеті», сез-»поэзия, ой-пікір») келген. 

Абайда объектіні әр тұрғыдан сипаттау басым, сондықтан ол теңеудің дәстүрлісін де, өзі 

қолданған жаңаларын да пайдаланды. Абай поэзиясы теңеулердің молдығымен ғана әсерлі 

емес, соны түрлерімен де құнды. Ақын теңеулері оның дүниетанымының, философия 

тұжырымдарының айнасы, сол айнаны тіл құралымен керсуде теңеулерді пайдаланған және 

бұл қолданыстың бір ерекшелігі -теңеудің әдеттегі тілдік амалы -дай жұрнақты тұлғаны 

немесе секілді (сияқты, тәрізді) сездірін коп қолданбауы, ол теңеуді көбінесе тұжырым, 

констатация арқылы беретіндігі. Мысалы, «Теңгеріліп құбылған жұрт - бір сағым», Жүрек - 

теңіз, қызықтың бәрі- асыл тас», «Өткір тіл - бір ұялшақ қыз болмай ма?» т. б. 
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Абай өзіне дейінгі сан ғасыр «эстетикалық таңбалардың» шоғырын жинап келген 

қазақ поэзиясы мектебінің барша көркемдеуі бейнелеуіш құрал-тәсілдерін дұрыс танып, 

жақсы қабылдап қана қоймай, оның көп тетігін қайта бұрап, көп кетігін жаңадан қалады, 

яғни поэтикасында құралдарды пайдалану принциптеріне, әдіс тәсілдеріне өзгерістер енгізді, 

кейбіреулерін жүйеге айналдырды, жаңаларын қосты, барларының аясын кеңейтті. Абай 

поэтикасы қазақ өлеңінің бұрынғы көркемдік дүниесінің синтезі ғана емес, жаңа кезеңінің, 

классик. жазба түрінің бастамасы, кейінге жол салған үлгісі болды [25]. 
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Дипломат - ештеңе айтпас бұрын екі рет ойлайтын адам - 

Уинстон Черчилль 

Дипломатиялық тіл-бұл ең өткір ойды білдіру, 

ең өткір әсер етудің құралы - 

Алишер Файз 

 

Мамандық… «Мамандық» сөзінің өзі латын тілінен аударғанда: «жұрт алдында 

сөйлеу, жариялау» дегенді білдіреді екен. Бірақ болашағымызбен тікелей байланысты бұл 

сөздің бұлай аударылатынын қазіргі жастардың көбісі біле бермейді, тіпті менде енді ұға 

бастағандаймын. Бұрындары, яғни есте жоқ, ескі заманда мамандықтың қазіргідей түр-түрі 

болмаған, әр адамның өз қолынан қандай жұмыс келеді сол жұмысты істеп, өмір сүрген. Ал 

қазірше? Заман өзгерген сайын, адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болып, 

қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыс, сәйкесінше, түрлі мамандық келе бастады, әлі де 

олардың шегі көрінер емес. Дегенмен саны бар, сапасы болмаса оның елімізге, өзімізге не 

пайдасы бар?!  

Алға тарт деп жас жүрек бұлқынады,  

Балалықпен қоштасар күн туады.  

Он жылдықтан шыққандар оқу іздеп,  

Юрфакқа түсуге ұмтылады.  

Не демекпіз шөлір кеп дала жатса,  

Не болмақшы теңіз, құмараласса?  

Жұмыс іздеп, уақытша келгендермен,  

Кешіп жатыр өз күнін балабақша.  

Бала бағу. Оны ешкім жаратпады,  

Заң маманы болуды қалап бәрі.  

Ақиқатқа құштарма, мына ұрпақ,  

Армандап жүр кімдерді жауаптауды?..  

Адам баласы дүниеге келгенде адам болып қана қоймай, белгілі бір мамандық иесі 

боламын деп өзіне мақсат қояды. Кез-келген мамандық әрбір адамға жаға бермейді. Себебі 
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сәби кезінен бастап, мандайға жазылған тағдыр, я болмаса туғаннан сол белгілі бір 

мамандыққа жаралғандай болады. Біреулер жастайынан әнші, дәрігер, актер болғысы 

келетіндер және сол мамандықты таңдап өмірден өз жолдарын табады.  

Мамандық таңдауда қателеспеу керектігі туралы бекер айтылмаған, себебі ол сенің 

өмір бойы асырайтын – нанын. 

Өз қалаған мамандығынды тапқан кезде ғана адам өзін жақсы сезінеді. Өз 

мамандығымды таңдаған кезде көп ойланып жүрген едім. Болашақта өз-өзімді кім және қай 

салада көре алам? Деген ойлар әрбір адамның басынан өткен. Өзімді әнші ретінде көргім 

келген, үлкен сахналарда ән шырқап, халықтың ризашылығын алып жүргім келген. Бірақ, 

бұл жай ғана арман екенін мен түсіндім.  

Кейін өзімді мемлекет қызметкері ретінде көрдім. Сол себептен «Халықаралық 

қатынастар» факультетіне түстім. Яғни, болашақта өзімді дипломат, Қазақстан 

Республикасының елшісі боламын деп шештім. Бұл мамандық өте дәрежелі әрі біз секілді 

өскелең ұрпаққа шетелде жұмысқа тұруға үлкен мүмкіндік. 

Дипломат – мемлекеттің сыртқы істер министрлігінде жұмыс істей алады. Ол біздің 

мемлекетіміз бен басқа мемлекет арасындағы қарым-қатынастарды орнату болып табылады.  

Дипломат сегіз-қырлы, бір сырлы болуы тиіс. Себебі, кез-келген келеңсіз жағдайдан 

шығу ол әр бір дипломаттың қолынан келе бермейді. Сондықтан дипломат болу үшін аянбай 

көп еңбек ету керек.  

Біз өзімізге үлкен жауапкершілік алып отырмыз. Дипломат арқасында сыртқы 

елдермен жақсы қарым-қатынасымыз болса, еліміз де тыныш болады.  

Дипломат мамандығы- таңдаушылар үшін қызмет. Бұл ел Үкіметінде ғана емес, 

шетелде де үлкен байланыс бар бай адамдар. Олар іс-әрекеттің барлық салаларын жақсы 

біледі, білімді, өз елі туралы бәрін біледі (географиядан музыка мен спортқа дейін), этикетті 

жетік біледі.Дипломат - бұл полиглот, бұл психолог. Осы мамандықтың өкілдері берілген 

иммунитет де тартымды емес. Дипломаттың жеке басына, тұрғын үйіне және меншігіне қол 

сұғылмаушылығы бар. Ол консулдық орналасқан мемлекеттің кемелеріне қатысты емес, 

салықтардан, кедендік тексеруден босатылған. Дегенмен, сарапшылар дипломат 

мамандығын қауіпті деп санайды. Ресей дипломатиясының тарихы IX ғасырдан бастау 

алады. Дәл сол кезде Византияға бейбіт мақсатта бірінші елшілерді жіберді. Тарихқа сәйкес, 

ең жас ресейлік елші Николай Игнатьев – 27 жаста болды. Ал Ресей мен әлемде бірінші әйел 

елші Александра Коллонтай болды. Дипломатиялық қызмет XVI ғасырдың ортасында пайда 

болды, ал бірінші тұрақты дипломатиялық өкілдік – Петр I басқармасы кезінде шықты. Бұл 

мамандықтың өкілдері өз елінің сыртқы істер министрлігінде, елшіліктерінде, 

миссияларында, басқа мемлекеттердегі және халықаралық мемлекетаралық ұйымдардағы 

өкілдіктерінде қызмет етеді. Маманның бір елдегі дипломатиялық қызметі 5 жылдан 

аспайды, одан әрі оны отанына қайтарып алады немесе басқа мемлекетке аударады. 

Дипломаттар шетелдік әріптестермен үкіметтің, сыртқы істер ведомствосының немесе басқа 

мемлекеттік органдардың атынан келіссөздер жүргізеді, мемлекетаралық ұйымдарда елдің 

сыртқы және ішкі мүдделерін қорғайды. Дипломаттың лауазымдық міндеттеріне мыналар 

кіреді: қабылдаушы елдегі оқиғалардың дамуын қадағалау, мүддесін білдіретін мемлекеттің 

сыртқы саясатын таныстыру және түсіндіру, мақсаты қабылдаушы мемлекет тарапынан 

мақұлдау алу, осы елдің аумағындағы отандастарды қорғау, ұлттық сауда мен теңізде жүзуді 

қорғау. Дипломатиялық қызмет қатаң қызметтік иерархияны көздейді. Атқаратын 

лауазымынан басқа, жұмыс тәжірибесіне, еңбек өтіліне және еңбек өтіліне байланысты 

қызметкерлерге белгілі бір дәрежелер беріледі. Дипломатиялық өкілдіктердің басшыларына, 

әдетте, мынадай сыныптар береді: Төтенше және Өкілетті Елші, Сенімді Өкіл. 

Ведомствоның басқа да қызметкерлері да разрядқа ие (кеңесші-уәкіл, бірінші немесе екінші 

сыныпты кеңесші, бірінші, екінші немесе үшінші сыныпты хатшы, атташе). Министрлік 

қызметкерлерінің жалақысы жоғары, алайда шетелдік қызметке ауыстырылған жағдайда 

табыс бірнеше есеге артады. Мысалы, ең жоғары дәрежелі дипломаттар толық мемлекеттік 
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мазмұнды және дерлік қол сұғылмайтын иммунитет алады. Жоғары дипломатиялық 

дәрежесі- көптеген мансаптық мамандардың мақсаты. 

Егер дипломатта бір досы болса, онда ол мүддесін білдіретін ел бір-біріне және 

одақтастарға ие болады. Сондықтан дипломатқа адалдық, ұқыптылық, эмоциялардың 

ұстамдылық, әдептілік, тілектестік сияқты жеке қасиеттерге ие болу маңызды. 

Бізді қоршаған әлем тез өзгереді: техника дамиды, жаңа ашылулар орын алады. 

Сыртқы саяси қатынастар маманы әрдайым оқиғадан хабардар. Бұл жерде оған 

еңбекқорлыққа, тез оқуға, білім алуға көмектеседі. Жұмыс көздейді тұрақты өткелдер және 

жол сапарлар. Мұндай кесте тек жігерлі, күшті, физикалық сау және эмоционалды тұрақты 

адамдардың ғана күшінде. Ең бастысы-патриотизм. 

Дипломат- мемлекеттің тұлғасы. Жұмыста ол елдің мүдделерін басшылыққа алады. 

Мемлекет немесе СІМ (МИД) қызметкерге оны ұсынуға өкілеттік береді, ал дипломат 

қақтығыстарды реттеп, басқа елдермен ынтымақтастықты кеңейтуге тиіс. 

Мен осы мамандықты таңдадым, өйткені ол тарих, сондай-ақ заңдарды білуге, 

адамдармен сөйлесе білуге және ортақ тілді табуға негізделген. Дипломатия ең дұрысы ана 

тілін, сондай-ақ тағы да бірнеше шет тілдерін білуден тұрады. 

Дипломат мамандығының ел үшін пайдасы өте зор, өйткені дипломаттар ресми 

сапарларға, келіс сөздерге және конференцияларға қатысады, келісімдер әзірлеп, қол қояды. 

Қорытындылай келе дипломат мамандығы мені сұлулығымен қызықтырды деп 

айтқым келеді. Бұл сұлулық сөйлеу, өзін үйрету, бірнеше тілді білу және оларды еркін 

пайдалану, өз көзқарасын қорғау, диспутациялау. Мен дипломат болу үшін барлық күш-

жігерімді жұмсаймын! 

«Шабытынды шарықтат, сонда ғалам сен үшін бұрын қамал тұрған жерлерден жол 

ашады», - деп атақты ағылшын ойшылы Джозеф Кэмпбэлл айтқандай, адам шың жүрегімен 

қатты қалаған, талпынған ойы міндетті түрде жүзеге асады деп ойлаймын. Ал ол үшін 

талпыныс қажет. Алға талпыну – тыныштықты жоғалту, бір орында қалып қою – өзіңді 

жоғалту болып саналады. Одан соң болжау, нақты қайда бара жатырсың, не үшін бара 

жатырсың, соны болжалдап, нақтылап алып болған соң ғана талпынуымыз керек. Ал 

жетістіктерге қол жеткізу үшін, әрекет етіп қанақоймай, қиялдауымыз да керек, жоспарлап 

қана қоймай, сенуіміз керек. Ең бастысы – сенім. Алға қойған мақсаттарым үшін еңбекетсем, 

сол мақсаттарым болашақта елім үшін, мен үшін еңбек ететін болады. Мен оған сенімдімін. 

Маған және Отаныма еңбек ететін мақсатты дұрыс таңдағаныма сенімдімін!  
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ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ 

 

Амирғали Б.А., БЖ-2сс тобының 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Касымова М.М. 

 аудару ісі мен шет тілдер кафедрасының 

қазақ тілі мұғалімі, білім магистрі 

 

Тәуелсіз елдің жадыраған жастары! Міне, Қазақстан да XXI ғасырдың жаңа 

белестерге қадам басты. Әрине, еліміздің арайлы таңының пердесін тек белсенді жастар ғана 

аша алады. Елбасы, Н. Назарбаев, жолдауында: «Мен сіздер, бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ 

https://massaget.kz/okushyilarga/otandasyindyi_okyi/33187
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екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер 

және сонда ер жетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің 

көтерілу және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген 

ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер», - деп пайымдаған. Сондықтан, Қазақстанның 

жаңа даму кезеңі – тікелей жастардың қолында.. Егемен ел болған Қазақстанның алғашқы 

ұрпағы ат жалын тартқан азамат, елдің тізгінін ұстайтын халге жетті. Сондықтан болар 

аталған мақаланың негізгі көзі жастарға ескерту, олардың көзін ашу, алға жетелеу.Мақалада 

кездесетін «бәсекелестік», «білім», «ғылым», «тұтастық», «ұлттық код» сынды сөздердің 

жастар үшін маңызы зор. Себебі білімдінің мыңды жығар заманы келе жатыр. Сандық 

Қазақстанның болашағы өсіп келе жатқан ұрпақтың қолында. Себебі ХХІ ғасырдың ұрпағы 

сандық әлемге етене енбесе, Кеңестік кезеңнің дәмін татқан буынның икемі бірден келе 

бермейді. Басты талап меңгеру. Қай жағынан келсе де кез келген саланы жіті меңгере 

отырып, жұмыс жасау. Мақалада көрсетілген орындалу керек міндеттердің бәрі дерлік 

жастар алдында тұрған міндеттер. Тіл үйрену, қабілетті болу, ел үшін тер төгу. Елбасының 

бұған дейін де «Қазақстанның болашағы – жастардың қолында» деген сөзі де әлі ықпалын 

жоғалтқан жоқ. Тіпті бұл ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табатын дана сөз болып қалары анық. 

Жастардың билікке келуі, олардың сауаттылығы мен ел басқарудағы әрбір міндеттері 

маңызды рөл атқарады. Шалалыққа бармас үшін әрбір қазақстандық жас осы мақаладағы 

көрсетілген міндеттер мен тапсырмалар негізінде жұмыс жасауы керек.  

Мәселен, мәуелі жас ағашты баптағанда ғана, оның жайқалып, түзу өсетіні айдан 

анық. Сол сияқты қанатын енді қаққан жастарға да ақылгөй ел алыптары жол сілтеп, ел 

саясатына араласуға мүмкіндіктер жасауы қажет. Сол себепті, халқымыздың арайлы таңын 

тек белсенді жастардың талапты талпынысына жол ашып, бойына патриотық сезімін 

ұялатып, салауатты өмір салтын үгіттеп, насихаттап, саяси көзқарасын дамыту арқылы 

көруге болады. Қай салада болсын жастардың білікті маман болып шығатын, аяғын нық 

басатын тұлға болып қалыптасуы үшін көптеген жұмыстар жасалып отыр. Мүмкіндіктері де 

жеткілікті.Сол мүмкіндіктерді жан-жақты қолдана білу үшін,адам алдына дұрыс мақсат қоя 

білу керек.Менің мақсатым,арманым – Қазақстанда еңбек етіп, бір саланы өркендету 

бағытында аянбай еңбек ету. 

Дүние есігін ашқан әрбір жанның өсе келе өмірге деген құлшынысы, дүниетанымы, 

көзқарасы,арманы болады.Әр адамға жауапты кезең бұл болашақ мамандық таңдау. 

Болашақ мамандығыңды таңдап, сол бағытта оқып, жұмыс істегенге не жетсін! Ол 

арманға жететін де бар, жете алмайтындар да бар. Думанды өмірде сыбағаңды алып 

қал,артыңа келер ұрпаққа өнеге боларлық із қалдыр, адамдық атыңа кір келтірме демекші 

жер беті деп аталған алып сарайдың берік қабырғасына болашаққа ескерткіш боларлық 

кірпіш қалап, өз қолтаңбаңды қалдыру әркімнің арманы.Сол мұратыма мен де жетсем 

деймін...Әркім өз арманын әр арнаға бұрады. Мен адамзатты қорғау саласында еңбек еткім 

келеді. Келешек ұрпақ – сауатты, білімді жаңашыл өмірге сай болса екен деп 

ойлаймын.Менің алдыма қойған арманым,мақсатым өте көп.... Ол арманым 

орындалып,мақсатыма жеткен сайын,басқа армандарымның орындалғанын қалаймын.Адам 

өмірінде тек қолы жетпес дүниені армандайды екен,бірақ ол белестерді оқу, еңбек арқылы 

бағындыруға болады. Армансыз адам алысқа бармас дейді дана қазақ халқы.Менің де 

ойлаған арманым, көздеген мұратым, жетем деген мақсатым бар. Армандарымның 

орындалуы үшін Өмірдің қиын сәттеріне төтеп бере алатындай,шыдамды, сабырлы болуым 

қажет және еңбек етуім керек.Еңбек еткен табысқа жетер деп бекер айтпаған. Менің тағы бір 

арманым « Болашақ» бағдарламасы бойынша өзге елдерге барып білімімді шыңдау.Ол елдің 

мәдениеті мен тілін, салтын, техникалық жаңалықтарын терең ұғыну.Ондағы мақсатым 

өзімді жан-жақты дамытып,жетілдіріп өз еліме қайтып оралу. Ізденісімді өз 

елімде,Қазақстанда жалғастыру.Өзге елде оқып білгенімді, оқып түйгенімді әрі қарай 

дамытып, іс жүзіне асыру. 

Өткен өмірлерінде Мағжан,Ілияс,Сәкен ағаларымыз еліміздің тәуелсіздігі үшін, 

жастардың бостандығы,еркіндігінің құрбаны болды. Менде олар секілді өз Отанымды 
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қорғағым келеді! Олар сол үшін аянбай еңбек етіп, біздің еліміздің тәуелсіздігін, сауатты, 

білімді, еркін жастарымызды армандады. Қазіргі таңда ағаларымыз армандарына жетті деп 

ойлаймын. Өйткені, Қазақстан тәуелсіздігінің 29 жылын артта қалдырды. Осы 29 жыл ішінде 

біздің елімізде көптеген істер атқарылды. Қай салада болмасын,оны дамытып, өркендету 

үшін елбасымыздың міндеттері жүзеге асырылып жатыр.Жыл сайын қаражат бөлініп, жаңа 

міндеттер мен мақсаттар қойылады.Сол міндеттер мен мақсаттарды жүзеге асыру үшін еңбек 

етуге кез келген сауатты, білімді жас буын өкілдері құқылы.Қазіргі таңда қызмет атқаруда. 

Медицина, мәдени, ауыл шаруашылық және техника саласында аянбай еңбек етіп, 

үлкен істерді тындырып жатқан жастарымыз баршылық. 

«Туған жердей жер болмас,туған елдей ел болмас»,- деген мақал еріксіз ойыма келеді. 

Өйткені өзге жерде жүргенде еліңнің суын да,ауасын да,жерін де аңсайсың.Туған жердің 

қадірін сол кезде түсінесің.Сондықтан өз еліңде қызмет етіп,еңбек еткенге,суын ішіп 

сусындағанға,ауасын жұтып тыныстағанға не жетсін!  

Тынбай еңбек етсең, арманыңа жетесің.Адам арманына жетсе қаржылай, рухани 

жағынан көңілі толып,өмірге ризашылығын білдіреді. Сондықтан да Менің арманым – 

Қазақстанда еңбек ету деген жолдармен ойымды қортындылағым келеді. «Өзге елде сұлтан 

болғанша, өз елінде ұлтан бол «,- деген дана сөздермен аяқтағым келеді.Туып - өскен жерінің 

гүлденуі үшін еңбек еткен адамның арманы жоқ шығар. Келешекте Қазақстанның тамырлы 

еллердің қатарында болатынына кәміл сенемін және аяғын нық басқан мемлекетке 

айналатынына еш күмәнім жоқ..Сол үшін үлесімді қосамын. Гүлдене бер, Қазақстан! 

 

 

«ЕЛІМ ҮШІН - ЕЛІММЕН БІРГЕ» - ДЕП ЖАНЫН БЕРГЕН ЖАС ОТАНДЫҚТАР 

 

Калишева А.Р, ХБ-12 тобының 1 курс студенті 

 Ғылыми жетекшісі – Касымова М.М. 

Аудару ісі мен шет тілдер кафедрасының 

Қазақ тілі мұғалімі, Білім магистрі 

 

«Барлығы 5 жыл бұрын 11 ақпанда басталды. Сол кезде біздің мемлекет басшысы, Н. 

Ә. Назарбаев жастарды «Жас ұлан» бірыңғай балалар қозғалысын құру тәсілімен біріктіруді 

шешті. Мүмкін, бұл елдің жаңа ұрпағы үшін жаңа нәрсе болды. Бірақ бәрі алғаш рет болады 

және бұл ерекшелік емес. Бес айдан кейін «Жас Ұлан «бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы»ашылды. Барлық күш-жігер патриотизмді дамытуға, қоршаған әлем мен мәдениетке 

деген сүйіспеншілікке, дәстүрлерді сақтауға жұмсалды. 5 сынып оқушылары «Жас Ұлан», ал 

1-4 сынып оқушылары «Жас қыран»атанды. 

Осы жылы 1 қыркүйекте, Н. Ә. Назарбаев Астана қаласындағы «Жас Ұлан» 

ұйымының бірінші мүшелерін қабылдады. 

Балалар өздерін патриот, өз отанының қорғаушылары ретінде ұстана бастады. 

Мені осы ұйымға қабылдағанда есімде. Мен антты қалай бергенін есімде, әнұранды 

орындады. Маған белгі беріп, галстук тоқылған кезде менің өмірімде терең із қалдырды. 

Содан бері көп уақыт өтті. «Жас Ұлан» менің өмірімнің бір бөлігі болды. Мұнда сөздер 

қажет емес. Мен көптеген жақсы адамдармен кездестім. Мәдени іс-шараларға қатыса 

бастады. Жан-жақты дамиды. Спорт, қоғамдық қызмет немесе өнер болсын. Мені жас ұланға 

алғаны қандай да бір ынталандыру береді. Онда тандалған балаларды жаңа буын 

көшбасшылары деп санауға болады. Жас Ұлан мені қатыгез болмауға, өз бетінше болуға, 

адамның басты қасиеттерін ұмытпауға үйретті. Жалпы, логикалық ойласаңыз, әр адам өзінше 

талантты ал «Жас Ұлан» бұл талантты дамытуға көмектеседі.  

Идеологиясы. «Жас Отан» жастар қанаты «Нұр Отан»партиясының идеяларын 

бөлісіп, қолдайды. Ұйымның мәлімдеген миссиясы - елдің дамуындағы модернизациялық 

серпілісті қамтамасыз ету мақсатында Ел Президентінің саясаты платформасы негізінде 
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Қазақстан жастарын шоғырландыру, мақсаты-жастарды өз артынан алып жүруге қабілетті 

мықты және беделді саяси жастар ұйымын құру. 

Аталған миссияны орындау және негізгі мақсатқа жету үшін» Жас Отан « ұйымы 

жұмысының негізгі бағыттарын анықтайтын бірқатар бірінші кезектегі міндеттер қойды: 

1. Ел Президентінің саясатын қолдау үшін жастарды шоғырландыру. Бұл міндет ел 

жастарының мемлекеттік-патриоттық негізде бірігуін қамтамасыз етуді, жастардың «Нұр 

Отан» партиясына деген сенім деңгейін арттыру бойынша кешенді шаралар әзірлеуді, жастар 

ортасында ел Президентінің беделін одан әрі нығайтуды көздейді. 

2. Жастарды дамытудың тиімді жүйесін құру. Осы міндет шеңберінде ұйым «Жас 

Отан» жастар қанатының еліміздің жас азаматтарының әлеуметтік-экономикалық, азаматтық, 

саяси және басқа да қоғамдық маңызы бар белсенділік тәжірибесін алу процесіне тиімді 

қатысуын қамтамасыз ету мақсатында шаралар кешенін әзірледі.  

3. Жастардың құқықтары мен мүдделерін қорғау - қолданыстағы заңнамада көзделген 

жастар үшін құқықтар мен мемлекеттік кепілдіктерді іске асырудың толықтығы мен сапасын 

қамтамасыз ету. 

4. «Жас Отан» жастар қанатының қызметіне жастардың қалың топтарын тарту 

арқылы «Нұр Отан» партиясының әлеуметтік базасын кеңейту. Қанатпен жастар арасынан 

партия мүшелерінің санын арттыру, олардың әлеуетін партия мақсаттарына жетуде 

пайдалану бойынша тетіктер әзірленуде, «Жас Отан» қызметіне басқа да жастар ұйымдары 

мен қауымдастықтар тартылады. 

5. Партия мен мемлекеттік органдар үшін кадр резервін қалыптастыру. Міндет «Нұр 

Отан» партиясы мен мемлекеттік билік органдары үшін кадрлық толықтыру болуға қабілетті 

жас көшбасшыларды анықтау, дайындау және қайта айналдыру жүйесін құруды көздейді. 

Жас ұландықтар-Нұр Отан, демек, мемлекеттің болашағы. Біз қазіргі кезде 

президенттің «100 қадамын» ұстануға болатын жалғыз нәрсе. Біз тәуелсіз және тыныш 

мемлекетте өмір сүреміз. Мүмкін, Отанға пайдалы болу оңай, бірақ қарапайымдылыққа 

қарамастан өте жауапты. «Жас Ұлан» ұйымының негізгі мақсаты – оқушылардың қоғамдық, 

әлеуметтік, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Ал міндеттері - әлеуметтік 

тәжірибені байыту және дамыту, мектептегі тәрбиелік әлеуетін жүзеге асыру болып 

табылады. «Бала құқықтары туралы» БҰҰ конвенциясы мен ҚР Конституциясы қоғамның 

салауатты және қызықты өміріне қатысуға кепілдік бере алады. Бізге ұйым тарихын білу, 

салт-дәстүр мен ішкі мәдениетті білу қажет. Біз өз қызметімізді Жас Ұланның 7 бағытына 

бөлеміз. Олардың ішіне кіретіндер «Зерде», «Руханият», «Отан», «Жеті жарғы», «Салауат», 

«Еңбек», «Экоәлем».  

Біз өз белсенділігімізді, ой-өрісін, істерді шығармашылық тұрғыдан шешу қабілетін 

үнемі дамытамыз. Әрбір жас ұланның шынайы, қамқор болуға, өз Отанын шетелде лайықты 

көрсетуге міндетті. Егер кенеттен оны қайдан сұраса, онда ол «мен Қазақстаннан»деп 

мақтанышпен жауап береді. 

Қазақстан күннен –күнге өркендеп, гүлденуде. Біз осындай елде туғанымызға 

бақыттымыз. Біздер, мектеміздің үздік оқушыларының «Жас Ұлан», «Жас Қыран» біріңғай 

балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсіміне куә болып отырмыз. «Жас Ұлан» 

және «Жас Қыран» ұйымына қабылдаушылар алдағы уаққытта қоғамдық, танымдық, 

шығармашылық қабілеттеріңізбен мектеп жүйесіндегі тәрбиелік тәжірибені дамытуға ат 

салысу біздерге міндеттеледі. Соның ұйым мақсаты мен міндетін біз биік ұстануымыз керек.  

«Ел жастарын біріктіріп,»Жас ұлан» бірыңғай қозғалысын құру қажет. Сондай-ақ, 

партияға «Жас Құран»деп атай отырып, балалар ұйымдарының жаңа жүйесін құру туралы 

мәселені пысықтауды тапсырамын. Мен Қазақстанның бай жер қойнауына ғана емес, 

сонымен қатар Отан мен бүкіл әлем игілігі үшін бағытталған Асыл рухымен, мәдениетімен, 

амбицияларымен де танымал болғанын қалаймын». Н.А. Назарбаев.  

Бүгін еліміздің белсенді, күш-жігері тасыған жастары бас қосып, туған Отанымыздың 

болашағына деген салиқалы көзқарастарын ортаға салуға жиналып отыр. Сіздердің бұл 
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қадамдарыңыз мені ерекше қанаттандырады. Өйткені «Жас Отан» бүгінде жастықтың, 

азаматтық белсенділіктің, сындарлы ой-пікірдің орталығы десем қателеспеймін. 

Еліміздің түкпір-түкпіріндегі жастар ұйымдарындағы өздеріндей пікірлес, ниеттес 

белсенді жастардың өкілдерін көргенге зор қуаныштымын. 

«Жасотандықтар» - еліміздің ең белді саяси партиясы «Нұр Отанның» берік тұғыры 

ғана емес, менің жас көмекшілерім, серіктестерім. 

Мен қазақстандық жастардың данышпан Абай бабамыздың «Жастықтың аты 

арындап, тас қияға өрледің» дегеніндей өз болашағын құруға тас-түйін дайын екендігін 

көріп, қуанып тұрмын. Н.А. Назарбаев «Жас Отан» жастар қанатының 1 съезде.  
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3. Стратегия действий Молодёжного крыла «Жас Отан» на 2008-2011 годы. 16.06.2010.  

 

 

«МЕН ЕЛІМНІҢ ГҮЛДЕНУІ ҮШІН НЕ ІСТЕЙ АЛАМЫН?» 
 

Болатова Саида 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 университетінің гуманитарлы-педагогикалық 

 факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Жандаева У.Ж. 

 Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау университетінің аға оқытушысы 

 

Мен елімнің гүлденуі үшін не істей аламын? 

Еліміздің арыстары талай жылдар бойы азаттықтың, тәуелсіздіктің көк туын 

желбіретер жолда, тар жол тайғақ кеше жүріп, еліміздің болашағы, келер ұрпақтың, яғни 

біздің бақытты ғұмырымыз үшін аянбай күресті. Табандылықтың, асқан қайсарлықтың, 

шыдамдылық пен беріктіктің арқасында бізге ұлан-байтақ жерімізді мұра етіп қалдырды. 

Арыстандай айбатты, 

Жолбарыстай қайратты, 

Қырандай күшті қанатты – 

Мен жастарға сенемін! – деп, Мағжан Жұмабаев атамыз өлең арқылы біздерге зор 

сенім артты. Келер ұрпақтың болашағын жарқын болатынына сенді. Сондықтан мен ата-

бабамыздың мұра еткен жерін одан әрі көркейту үшін қолымнан келгеннін барлығын 

жасауға тырысамын. «Армансыз адам – қанатсыз құспен тең»,-деген ғой! Расында да, 

армандай білудің өзі - өнер. «Өмірде екі нәрсені таңдауда қателеспеу керек: біреуі – 

мамандық таңдауда, екіншісі – жар таңдауда», деген даналарымыз. Өйткені екі таңдауда 

әрбір адам үшін өте маңызды болып келеді. «Адам таңертең жұмысқа асықса,ал кешке үйіне 

асықса-ол адам бақытты!,-деп айтады. Алла қаласа , мен де бақытты адамдардың қатарына 

қосылатыныма сенемін. «Елім үшін не істей аламын?» деген сұрақ әрбір көкірегі ояу қазақты 

мазалауы тиіс. Себебі:өз елінің патриоты болатын азамат қана Отаны үшін көп еңбек сіңіріп, 

елі мен жері үшін отқа да суға түсіп, өз елінің бетке ұстар азаматы бола алады. Бірақ, елі 

үшін еңбек сіңірген адамдардың барлығының мақсаты елін биікке көтеру болса ғой, алайда 

өзінен басқаны ойлай алмайтын, жеке басының мүддесін бірінші орынға қоятын, өн бойын 

бояма даңқ пен әпербақандық жайлаған пасық адамдар да арамызда барлығы шындық. Ал 

бұрын ше? Бұрынғаның батырлары ақ найзаның ұшымен жерін қорғауға аттанғанда, өзіміз 

өлеміз-ау деп емес, артында қалған халқының жағдайы не болар екен?-деген үлкен 

толғаныспен аттанатын болған. Бар ғұмырын ұлт мүддесіне арнаған бес арыс, Ұлы Отан 

соғысында ерліктің ең озық үлгісін көрсеткен батырлар, жаумен ұрыста ерлікпен қаза тапқан 

http://akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf/004e7184b5a94c8f462571ea0014bac1/693a630341dc62680625744a00076084?OpenDocument
http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1151645457&chapter=1218834224&act=archive_date&day=16&month=08&year=2008
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боздақтар, ұлтының ар-намысын қызғыштай қорыған, жалындаған желтоқсан 

қаһармандары... Егемендігіміз үшін күрескен елінің асыл ұлдары, асқақ рухты 

азаматтарының ерен ерлігінің арқасы деп білемін. Осындай ғажайып егемендік салтанат 

құрған елде тұрып, бейбіт күннің астында өмір сүргеніміз – үлкен бақыт. Сол бақытты 

бағалап, әрі қарай мемлекетіміздің өркендеуіне, гүлденуіне үлес қосу-біздің парызымыз. 

Отанға деген ыстық ықылас – еліміздің жарқын болуына септігін тигізер керемет сезім. 

Отан, ел деген - ыстық атау жүректі елжіретіп, жанымызға жылулық сезім ұялатады. 

Ананың баласына дарытқан мейіріміндей, жаныңды пәктікпен табыстыратын, рухыңды 

жанитын, қаныңа жаңа серпін сыйлар-керемет сөздер. Егер ана баласының болашағын 

бүгіннен бастап ойламаса, баланың болашағы не болмақ? Ұлы бабалар салып кеткен жолдан 

таймау, аталарымыз нұсқаған бағыттан айнымай жүру-ертеңгі ұрпақтың парызы, бабалар 

алдындағы қарызы. Біз де сол секілді ұлтымыздың, еліміздің болашағын бүгіннен бастап 

ойлап, тарихымыздағы ата-бабаларымыздан үлгі-өнеге алайық. «Жетім көрсең, жебей жүр» 

деп, дана халқымыз айтқандай, кейбір жастарымыз жетімдерге қол ұшын беріп, рухани 

дүниесін байытып, нағыз қазақы етіп тәрбиелеуге өз үлестерін қосып жатыр. Бұл да - өскелең 

ұрпақты, ұлттық тәрбиеге баулу. 

«Еліміздің дамуы мен гүлденуі үшін басты ұлттық басымдықтар-бейбітшілік, 

тұрақтылық пен келісімнің төңірегінде тоқтауымыз керек. Оларсыз ешқандай мәселені шешу 

мүмкін емес» деп мәлім етті – мемлекет басшысы, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліміз 

тату болып, бірлігіміз жарасқан ел болсақ, мемлекетіміз тыныш өмір сүреді. Бүгінгі күнімізді 

ғана ойламай, әрқашанда ертеңімізді ойлап, еліміздің әлеуметтік ахуалын түзетуіміз керек. 

Әрине, қазір де мемлекетіміздің ахуалы жаман емес. Бірақ, одан әрі гүлдендіріп, жаңарту 

біздің қолымызда. Елім менің, сен менің баға жетпес байлығымсың. Кенге бай, байлығы мен 

кеңдігі әлемді таңқалдырған, қасиетті туған жерім. Әркез сенің болашағыңды ойлап 

алаңдаймын. Қолымнан бар келері жастарды тәрбиелеп, саған қызмет жасау. Әрбір 

келешектіктің кілтін ұстаған жас буын тәрбиелі, иманды, адамгершілігі мол адам болса, елін, 

жерін мәңгі сүйіп, оны сыртқы жаулардан қорғап өтері хақ. Ежелден өзінің ойлары мен 

жүрекке жылу сыйлар шешендік сөздерін, ақыл-кеңестерін ұрпаққа мәңгі өшпес мұра етіп 

қалдырған аталарымыз секілді, мен де бүгінгі жас ұрпақты рухани тұрғысынан байытқым 

келеді. Еліміздің жан-жақты гүлденуі дегеніміз-айналамызды бүкіл жамандықтан арылту. 

Тек қана биік-биік үйлер тұрғызып, атақ-даңққа бөленумен мемлекет гүлденбейді. Біз, 

жастар, ұжым болып бірігіп, еліміздегі түрлі қайырымдылық шараларға қатысып, жаралы 

жанға демеу болып, діни экстремизм мен терроризмге қарсы тұрып, елді жайлаған сыбайлас 

жемқорлықпен ымырасыз күресіп, сапалы білім алып, болашақта қазақ елінің ар-намысын 

қорғайтындай нағыз патриот болуымыз керек. Еліміздің көгінде тәуелсіздік туы 

желбірегеннен кейін, өшкеннің бәрі жанды, өлгеніміз қайта тірілді, ата-баба дәстүрі көш 

түзеді, халқымыз еңсесін тіктеп жарқын болашаққа қол созды. Содан бері атқан оқтай зулап 

табандатқан 25 жыл өтті. Қазақстанның жиырма бес жылдық ғұмырына көз салсақ, ауыз 

толтыра айтарлықтай, көкірегіңді мақтаныш сезімі кернеп еске аларлықтай жеткен 

жетістіктер, асқан асулары мен бағындырған белестері бар. Бүгінгі Қазақстан Астанасын бас 

қала етіп, дамыған мәдениет пен экономиканың, білім мен ғылымның орталығына 

айналдырып, елінің тұрақтылығы мен бірлігін сақтап, дүниежүзіне танытуға күш салуда. 

Бұған еліміздің Біріккен Ұлттар Ұйымына, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық 

ұйымы сияқты халықаралық қауымдастықтарға мүше болып, дүниежүзі елдерімен тығыз 

байланыс орнатуы және осы жолда атқарылып жатқан қыруар істері дәлел бола алады. 

Кемеңгер Елбасымыздың «Қазақстан-2050» бағдарламасы өз бағытымен жүзеге асса, 

келешекте Қазақстан мемлекеті дүние жүзіндегі ірі мемлекеттердің қатарына қосылады 

деген сенімдемін. Сондай-ақ ЭКСПО-2017 көрмесі еліміз үшін экономикалық дамудың жаңа 

қадамы болды. Сонымен, Қазақ елі дамудың барлық кезеңін бастан өткерді. Енді рухани 

жаңғыруға да баса назар аударылуы керек. Бұл жаһандану дәуірінде тек өзімізге ғана тән 

ұлттық болуы керектігін білдіреді. Яғни дамудың жаңа кезеңінде алдымен ұлттық 

болмысымыз бен құндылығымыз, тарихымыз бен мәдениетіміз сақталуы керек. Рухани 
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жаңғыру тұсында «Туған жер» бағдарламасының да маңыздылығы арта түсті. Қазақ елінің әр 

өңіріндегі сайы мен тасы, тауы мен жотасы, даласы мен қаласы, тарихтың тереңінен сыр 

шертеді. Ал, ел жастары олардың әрбірінен хабардар болуы тиіс. Себебі, өз тарихын терең 

бойлай алған ұрпақ қана өз Отанына адал, жауапкершілігі жоғары азамат болып өседі. 

Сондықтан, қазір мен өз алдымы зерттеу-зерделеу тұрғысында үлкен мақсат-міндеттер 

қойып отырмын. Бұл мақсатыма мен қазіргі Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

Университетінде сапалы білім алып, болашақта еліміздің дамуына өз үлесімді қосатыныма 

кәміл сенімдімін. Мен жүрегімнің қалауымен тарих бөліміне оқуға түстім. Қазіргі таңда 2 

курс студентімін. Болашақта үлкен жетістіктерге жетіп, елім үшін бәрін істеуге дайынмын. 

Елдің әр азаматы өз тағдырын ел тағдырымен байланыстыратын, шын ықыласымен еңбек 

ететін болса, біз елбасы айтқандай, «Қазақстан-2050» стратегиясына сай бәсекеге қабілетті 

50 елдің қатарына кіретін боламыз. 

Қорыта айтқанда, ұлтжанды жастарды ерінбей еңбек етуге, ізденуге шақыру керек. 

«Елге деген сатқындық ең алдымен оның болашағына сенбеуден басталады» деген екен 

Елбасымыз. Елімнің келешегін ойлағанда жүрегім қорықпайды, қайта қуанады, себебі мен 

елімнің болашағы біз сияқты елін сүйетін азаматтардың қолында екенін жақсы білемін. 

Тұғырың биік, мәртебең асқақ, бақытың мәңгілік болсын деймін, менің сүйікті 

Отаным-Қазақ елім! 
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Start of North Korean nuclear development. The Korean nuclear program appeared in 1952, 

when the Institute of nuclear energy was established. The development of this program was 

facilitated by the Soviet Union, in which higher education institutions trained North Korean 

specialists. In 1965, a nuclear research center was built in the North Korean city of nenben 

(Yongbyon), the reactor for which was provided by the Soviet Union. In 1974, North Korea joined 

the IAEA and began to use cooperation with this organization to further develop its nuclear 

program.In April 1985, in exchange for the Soviet promise to build light water reactors for nuclear 

power plants in the DPRK, North Korea joined the Treaty on the non-proliferation of nuclear 

weapons (NPT). However, in may 1992, cooperation between the DPRK and the USSR was 

terminated, as North Korea refused to pay for the already provided Soviet aid.[1] 

The first problems. In 1992, after the Americans withdrew tactical nuclear weapons from 

South Korea, inspections of North Korean nuclear facilities by IAEA inspectors began. However, 

during the six inspections, the IAEA had doubts about the peaceful nature of North Korean nuclear 

developments: IAEA inspectors were not allowed to visit 2 sites that Pyongyang had not listed as 
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nuclear facilities, claiming to be military. At the same time, there were reports that the DPRK had 

learned to produce weapons-grade plutonium. The IAEA pressed the DPRK government to allow its 

personnel to enter the facilities, but it refused and announced North Korea's withdrawal from the 

NPT on March 12.[2] 

However, to make the picture more complete, it should be noted that the mite in the decision 

of North Korea made USA: 26 January 1993, had announced the decision to continue the us-South 

Korean military exercises «Team spirit», and at the end of February this year, the world community 

has learned that part of the strategic nuclear weapons was reoriented from the former USSR to the 

DPRK. The possibility of a pre-emptive nuclear strike against North Korea was seriously discussed 

in the American media. In the context of the USSR's diplomatic recognition of South Korea in 

1990, its collapse in 1991, and then the apparent Pro-Western policy of the Russian foreign 

Ministry, the DPRK leadership realized that the USSR - DPRK agreements on mutual defense were 

canceled, and North Korea was deprived of the Soviet nuclear umbrella. Apparently, the DPRK 

decided to rely on its forces, without looking back at anyone, and decided to accelerate nuclear 

development to create nuclear weapons.[3] 

The North Korean nuclear dossier is one of the few international policy issues on which 

there is almost consensus among the major players. It would seem that it should be easy to agree on 

joint actions in such a situation. However, in practice, full coordination is not possible-primarily 

because all the major players, in addition to the General reluctance to see North Korea as a nuclear 

power, have their own specific goals and interests, which often contradict each other and turn the 

nuclear issue into a relatively minor one.[4] 

Of all the major actors in the conflict, the US has perhaps the clearest - though not the most 

realistic-position. The United States considers its main task to be the elimination of North Korean 

nuclear weapons, and for many years its official line has been to demand the complete, verifiable 

and irreversible nuclear disarmament of North Korea. The United States does not want to make the 

compromise that Pyongyang expects, that is, it is not ready to agree on the freezing of the nuclear 

program in exchange for assistance and political concessions. If Washington makes concessions to 

North Korea, which at the same time retains nuclear weapons, such behavior will be perceived as a 

reward for violations of one of the basic principles of modern international policy and therefore will 

become a dangerous precedent.[5] 

However, in recent years, Washington has finally realized that there is no chance of nuclear 

disarmament of the DPRK, and in General lost interest in the issue, which has moved into the 

category of annoying but insoluble problems. The fact that, despite Pyongyang's bellicose rhetoric, 

in its current form, the North Korean nuclear program poses only an indirect threat to the United 

States also contributes to the calm.[6] 

Although China is also unhappy with North Korean nuclear aspirations, its policy on the 

Korean Peninsula is influenced by additional factors, many of which are more important from 

Beijing's point of view than the threat of non-proliferation of nuclear weapons. First and foremost, 

China needs a stable Korean Peninsula. China's interests clearly do not include the domestic 

political crisis in North Korea, which could lead to instability, refugee flows, the smuggling of 

fissile materials and nuclear technology and the spread of nuclear weapons. Second, it is in China's 

interest to maintain a divided (but stable and, if possible, non-nuclear) Korea. Third, China does not 

see the North Korean nuclear program as an immediate threat to itself. North Korean nuclear 

weapons are perceived primarily as a problem of the United States and its allies. These 

considerations explain the apparent ambivalence of the Chinese position. China, on the one hand, 

participates in good faith in technical sanctions and suppresses attempts by the North Koreans to 

gain access to materials and components for the nuclear missile program. On the other hand, China 

continues to actively trade with North Korea: in 2014, China accounted for 70% of all North 

Korean trade.[7] 

In South Korea, paradoxically, the North Korean nuclear issue is perceived relatively 

calmly. Several North Korean nuclear weapons, even if they can somehow be delivered to the 

target, will not be able to inflict losses on South Korea, which would determine the outcome of a 
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military conflict: apparently, South Korea wins such a conflict. In addition, many South Koreans 

believe that North Korean nuclear weapons will not be used against southerners who are fellow 

northerners. All this is superimposed on the fact that, on the whole, the inhabitants of the South 

have little interest in the Affairs of the North. North Korea's nuclear disarmament issues occupy a 

modest position in the hierarchy of goals of South Korean diplomacy.[8] 

Thus, the situation around the North Korean nuclear program is a dead end. While all 

interested parties, including Japan and Russia, believe that, ideally, the DPRK's military nuclear 

program should be eliminated, in practice this unanimity does not lead to any active action. It also 

plays a role that the program itself remains raw and incomplete and in its current form is perceived 

as a potential rather than a real threat.The crisis over North Korea's nuclear program and missile 

tests has now reached a new, much more dangerous phase.For decades, the international community 

has tried to persuade Pyongyang to abandon its weapons program.[9] 

North Korea's full nuclear capability - warheads capable of reaching distant targets with 

long-range missiles-seemed unattainable until recently. Today, however, everything has changed.It 

is impossible to accurately assess the military potential of North Korea. Pyongyang claims that the 

country already has missiles capable of reaching the continental us-and two recent tests have led 

Western experts to suggest that this may be true. 

1. Can North Korea be defeated at all? 

2. To whom are North Korea's «missile games» addressed? 

3. «I haven't seen a close one in 55 years»: North Korea's Kim Yoon-Jong story 

The Japanese government believes that the DPRK can already reduce the size of the 

warhead to such an extent as to place it on a similar missile.The US authorities also think that North 

Korea has developed small warheads, but it is not yet known for certain whether they have been 

tested.To date, North Korea's ability to launch long - range nuclear weapons is not a matter of 

opportunity, but of time. And that could happen in the next few years.North Korean leader Kim 

Jong UN said that the new test proves the ability of Pyongyang to strike at any point in the United 

States.»The leader proudly stated that the test confirmed that the entire territory of the United States 

is in the radius of defeat,» the state news Agency of the DPRK reported.Pyongyang conducted its 

first test of an Intercontinental ballistic missile (ICBM) three weeks ago.[10] 

Us President Donald trump called the next launch a « reckless and dangerous action by 

North Korea.»The US state Department issued a statement calling for tougher UN sanctions against 

North Korea.Russia and China bear a «unique and special responsibility» for the growing threat to 

regional and global stability, as they are «the main sources of economic support for North Korea's 

nuclear weapons and ballistic missile development program,» the U.S. Ministry said. 

1. The US has imposed sanctions against Russian companies because of the DPRK 

2. To whom are North Korea's «missile games» addressed? 

3. US vs. North Korea: what has changed under trump 

4. Can North Korea be defeated at all?[11] 
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Актуальность проблемы формирования навыков устно-речевой деятельности в 

младших классах определяется задачами образования на современном этапе развития 

общества и теми высокими государственными требованиями к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся, которые указаны в программе для общеобразовательных учреждений 

и требованиях государственных стандартов. В этих документах оказывают внимание на 

важности формирования духовно богатой личности, развития творческого потенциала 

учащегося, повышения его речевой культуры. В соответствии с этими требованиями 

приоритетным направлением в обучении иностранному языку в условиях введения 

государственных стандартов в начальной школе является развитие устно-речевого общения 

учащихся [1]. 

Поэтому ведущая программная идея развития устно-речевого общения учащегося - 

дать каждому ребенку младшего школьного возраста, тот положительный опыт 

сотрудничества с иностранным языком, который позволит сформировать у каждого ученика 

позитивное отношение к иностранному языку, даст ему возможность освоить основами 

научных знаний о языке и основами устно-речевой грамотности. Так как младшие классы 

являются первой ступенью в систематическом усвоении научных знаний, она должна 

учитывать логику познавательной деятельности в этом возрасте, когда первичным является 

создание отношения к изучаемому материалу. В первую очередь следует заботиться о 

пробуждении положительного отношения к учебно-познавательной деятельности и 

успешном развитии устно-речевых творческих способностей учащихся.  

В 20-е годы прошлого века, во время становления новой школы, вопросы развития 

устной и письменной речи учащихся были стержневыми. Именно тогда появились разделы 

«Развитие речи», стали выходить специальные учебники по развитию устной или 

письменной речи. 

В 70-е годы впервые появляется термин «коммуникативные умения» (умение 

раскрывать тему, основную мысль высказывания, умение строить его в определенной форме 

и т.п.), которые следует формировать целенаправленно, используя различные виды 

изложений и сочинений на уроках английского языка. 

На рубеже XX – XXI веков качественно меняется содержание образования, структура 

учебных предметов, технология их преподавания, методы и приемы.  

Развитие устно-речевого общения ребенка - не стихийный процесс. Оно нуждается в 

постоянном педагогическом руководстве. Для этого нужны условия: создание оптимальных 

условий, которые способствуют более успешному развитию устно-речевого общения 

учащихся.  

Общение – это способ познания действительности. С одной стороны, богатство 

общения в большей степени зависит от обогащения ребенка новыми представлениями и 

понятиями, с другой – хорошее владение языком, речью способствует познанию сложных 

связей в природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитым общением всегда успешнее 

учатся по разным предметам. 

Под развитием общения в узком смысле понимается овладение учащимися 

совокупностью устно-речевых умений, которые обеспечивают готовность к полноценному 

общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку составляют для 

учащихся фундамент, на котором происходит овладение устно-речевыми умениями. 
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Необходимо обеспечить учащихся определенными знаниями об устно-речевом 

общении, о том, например, что, говоря о чем-то, можно повествовать, рассуждать, что-то 

описывать и оценивать, что в высказывании всегда должен быть «стержень» (тема и 

основная мысль), на который, как в детской пирамидке, в определенной системе 

«нанизываются» предложения. Эти знания, конечно, не самоцель. Они нужны лишь для того, 

чтобы помочь каждому ребенку научиться сознательно, относиться к общению, направлять 

свои усилия на ее совершенствование.  

В современной методике существуют разные методические подходы, направленные 

на развитие устно-речевого общения. В основе курса «английский язык» в младших классах 

взят системно-деятельностный подход. Общение является своеобразной деятельностью 

человека, целенаправленной, творческой деятельностью. Признание этого факта и научный 

анализ соответствующего понятия положили начало новому подходу к работе по развитию 

общения - с позиций теории устно-речевой деятельности. Ученики с хорошо развитым 

общением всегда успешнее учатся по разным предметам. Есть несколько условий, без 

соблюдения которых устно-речевая деятельность невозможна, а, следовательно, невозможно 

и успешное развитие общения учащихся. Первое условие устно-речевого развития ученика – 

это потребность говорения, или коммуникации. Второе условие речевого развития ученика – 

создание такой среды. Еще одно условие – устно-речевая активность самого ученика [2]. 

Общение – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 

Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель 

его умственного развития. 

Содержание работы по развитию общения складывается из обучения нормам 

литературного языка, работы по обогащению словаря и грамматического строя речи 

учащегося и развития их связной речи. Система устно-речевых упражнений эффективная 

лишь тогда, когда есть условия, составляющие фон для развития общения. Таким фоном 

является атмосфера постоянного внимания к языку и общению, здоровая устно-речевая 

сфера, которую создает школа и которую расширяет классное и внеклассное чтение. 

В методике начальной школы приняты следующие виды связанной с устно-речевым 

общением (или упражнения по развитию общения): 

- развернутые ответы на вопросы (в том числе в беседе); 

- свое мнение по наблюдению, ведение дневников погоды, другие дневники; 

- устный пересказ прочитанного (в его различных вариантах); 

- устный рассказ учащихся по заданной теме, по картинке, по наблюдениям, по 

данному началу и концу и т.п.; 

- рассматривание художественных текстов, заученных на память; 

- импровизация сказок, зачатки литературно - художественного творчества; 

- устные изложения образцовых текстов; 

- перестройка данных преподавателем текстов (выборочные пересказы и изложения, 

творческие формы пересказа и изложения, инсценировка рассказов и пр. (как устно, так и 

письменно); 

- диалоги - пересказы с сохранением диалогической формы, а также 

самостоятельные диалоги между учащимися (устно); 

- различные виды драматизации, устного (словесного) рисования, воображаемой 

экранизации прочитанных произведений или собственных рассказов; 

- комментарии разнообразных типов; 

- статьи в газетах, отзывы о прочитанных книгах, о спектаклях, кинофильмах, то 

есть в сущность сочинения особых жанров; 

- ролевые игры и др. 

Это только самое общее перечисление тех видов связанных текстов, которыми 

пользуются младшие классы. 

Работа по развитию устно-речевого общения требует разнообразных приёмов и 

средств. В процессе занятий многократно меняется учебная ситуация и мотивы общения. 
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Ученики то свободно высказываются, то делают задание, которое дисциплинирует мысль и 

направляет в строгое русло их устно-речевую деятельность. В работе по развитию общения 

следует сочетать и то, и другое. 

Упражнения по развитию устно-речевого общения имеют место на каждом уроке и не 

могут быть ограничены только уроками английского языка. Каждый устный ответ ученика 

является упражнением в устной речи и, следовательно, он должен отвечать требованиям к 

содержанию, построению и оформлению высказывания. 

В качестве методических приёмов работы со словом на занятиях по развитию 

общения можно применять следующие приемы: 

- толкование лексемы с помощью толкового словаря: 

- показ самого предмета или его изображения; 

- этимологический анализ или этимологическая справка; 

- составление логической цепочки слов; 

- использование кроссвордов и чайнвордов.  

При работе над словом и предложением очень эффективна методика скороговорения. 

Скороговорки можно использовать для выработки навыков правильного произношения 

звуков, для артикуляции звуков устной речи, а ещё и выразительного чтения. Формы работы 

со скороговоркой могут быть различными:  

проговаривание скороговорок в разном темпе с разными интонациями (радостно, 

восторженно, грустно, взволнованно, удивленно, озабоченно, разочарованно…);  

проговаривание, сопровождаемое определенными загаданными действиями 

(например, хлопками, взмахами руки, танцевальными движениями…);  

импровизационное инсценировка скороговорок;  

создание скороговорных приветствий и т. д.  

Другим эффективным средством развития устно-речевого общения учащихся 

является использование пословиц и поговорок. Скучную и мало эффективную работу по 

заучиванию и объяснению смысла пословиц можно заменить интересной игрой «Переведи 

на английский язык».  

Богатый материал для развития устно-речевого общения содержат в себе загадки. 

Процесс отгадывания загадок оттачивает и дисциплинирует ум, который приучает детей к 

чёткой логике, обогащает их словарный запас. Игровая технология в младших классах 

является приоритетной. При работе над разделом «Словосочетание и предложение» 

наиболее интересными и эффективными считаются следующие игры: «Joni», «package», 

«funny phone», «Stretch the offer» и др. 

При работе с текстовым материалом большое значение имеют синтаксические 

упражнения, аналитическая работа с различными текстами, составление текстов и 

обсуждение, выработка композиционных умений. 

Самыми распространенными приемами работы с текстом являются: 

Словесное рисование, это способность человека выражать свои мысли и чувства на 

основе прочитанной сказки, былины, басни, рассказа, стихотворения. 

Сочинение сказок – это способность реализовать через речь воображение ребенка, 

наблюдательность и мышление школьников.  

В работе со сказкой можно использовать следующие приемы:  

«Выворачивание сказки наизнанку» по технологии Джанни Родари (т.е. события в 

сказке излагаются в том же порядке, однако вместо персонажей этой сказки вводятся новые 

персонажи или же другие объекты). Данный прием помогает ученикам отойти от 

стереотипов при придумывании продолжения уже знакомой сказки. (Например, придумайте 

сказку, в которой вместо репки вырос гигантский горох…).  

Решение сказочных задач.  

Что нужно сделать, чтобы Белоснежка не ела отравленное яблоко?  

Что может сделать колобок, чтобы и песенка была услышана, и живым остаться?  

Пересказ сказки с опорой на схему – загадку.  
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Сказка, у которой три концовки. Прослушав начало сказки и ее три концовки, 

учащиеся выбирают окончание сказки и доказывают свой выбор. 

-Переделаем сказку. Будут представлены опорные слова: Белоснежка, мачеха, ключ, 

яблоко, зеркало, дочь, 7 гномов, избушка, замок. Сначала ученики вспоминают, какую сказку 

напоминают слова, какие слова лишние. На основе лишних слов нужно придумать новые 

удивительные действия в известной сказке. 

Сказочные истории. Учащиеся придумывают по воображению, фантазии, заданию 

преподавателя, личным наблюдениям. 

Метод коллективного сочинения сказки с одновременным изображением 

происходящего (игра - рисование, которая сопровождается рассказом). 

Помимо того, что сказка способствует развитию устно-речевого общения в младших 

классах, она так же подает возможность развивать руки. Не случайно говориться: «Когда я 

слушаю – узнаю, когда делаю - запоминаю». Именно поэтому, детям рекомендуется что-то 

сделать: вырезать, склеить, собрать, изобразить сказку схематически, показать эпизод с 

помощью жестов и мимики, сделать сценку, драматизировать. Используемая серия игровых 

упражнений, способствует созданию образного видения сюжета и персонажей произведения.  

Процесс информатизации нашего общества стремительно двигается вперед, и у 

школы нет иного выбора, кроме как адаптации ее к информационному веку. Как нам 

известно, именно в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ученика с 

игровой на учебную деятельность. Такая перемена событий иногда нелегко переносится 

многими учениками, которым так не хватает игровой практики. Использование 

компьютерных технологий в учебном процессе, как раз позволяет совмещать игровую и 

учебную деятельности. Этим же обеспечивается плавная смена деятельности, при таком 

раскладе обучение становится неформальным и интересным. В современных условиях при 

широком внедрении информационно-коммуникационных технологий на первый план 

выступает одна из ведущих проблем развития ученика младших классов - это уровень 

развития устно-речевого общения. От уровня развития устно-речевого общения зависит 

дальнейшее овладение учащимися знаниями. 

Практика показывает, что применение информационно-коммуникационных 

технологий в работе преподавателя предоставляет возможность посмотреть на свою работу с 

новых позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить свои знания и умения, 

активизировать динамику развития навыков устно-речевого общения у учащихся и всего 

образовательного процесса в целом. 

В современном информационном обществе целью образования является не передача 

опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, способного к 

непрерывному обучению (образование «длиною в жизнь»). Ведь внедрение информационно-

коммуникационных технологий дает возможность, как повысить эффективность 

деятельности ученика, так и сделать ее разнообразнее. Необходимо отметить, что внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс не только 

позволяет современным детям идти в ногу со временем, а также делает процесс обучения 

более интересным и увлекательным, способствует развитию познавательной мотивации. 

Современные информационно-коммуникационные технологии реализуют важнейший 

дидактический принцип- это принцип наглядности. Объекты, которые представлены 

посредством информационно-коммуникационных технологий более информативные, 

красочные, более усваиваемые позволяют рассмотреть процессы разносторонне. Примеров 

приводить можно огромное количество, тем не менее из этих примеров становится ясно одно 

- использование информационно-коммуникационных технологий позволяет заинтересовать 

ученика, интерес это один из элементов мотивации. Более того, информационно-

коммуникационные технологии позволяют делать обучение творческим, ориентированным 

на исследовательскую активность, так как, их использование повышает возможность 

использования проектного метода обучения [3].  
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Информационные технологии необходимо рассматривать как мощное средство 

повышения эффективности обучения и формирования общения учеников младших классов. 

Учеников младших классов привлекает новизна проведения мультимедийных занятий. Во 

период подобных занятий создаётся обстановка реального общения, при которой ученики 

стремятся выражать мысли «своими словами», они с охотой делают задания, проявляют 

большой интерес к изучаемому материалу. Такую технологию мы можем рассматривать как 

объяснительно-иллюстративный метод обучения, главным назначением которого является 

организация усвоения учениками информации путем сообщения учебного материала и 

обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной 

памяти.  

Систематическое и целенаправленное внедрение в образовательный процесс 

специальных компьютерных программ помогает развивать фонематические процессы, 

мелкую моторику, способствуют активизации у учеников концентрации внимания, памяти, 

мышления, обогащают словарный запас и развивают кругозор учащихся, увеличивают 

речевую активность, формируют навыки правильного общения. Благодаря 

последовательному появлению изображений на экране, ученики имеют возможность делать 

упражнения более внимательно и в полном объеме. Применение таких красивых красочных 

картинок, элементов анимации и сюрпризных моментов позволяет заинтересовать детей, 

создает атмосферу, помогает разнообразить процесс, делает его выразительным. В 

использовании информационно-коммуникационных технологий преподавателем следует 

выделить такие преимущества, как информационная емкость, наглядность, компактность, 

доступность, эмоциональная привлекательность, мобильность, многофункциональность, 

которые в процессе обучения ведет к положительным результатам. Причем компьютер не 

заменяет работу педагога, а дополняет ее и делает более эффективной. 
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Мы живем в мире, окруженном медиа и визуальными стимулами, как и дети, которые 

являются частью цифрового мира. Аудиовизуальные средства важны в системе образования. 

Аудиовизуальные средства-это те устройства, которые используются в классах для 

стимулирования процесса обучения и облегчения и интереса к нему. Аудиовизуальные 

средства являются лучшим инструментом для эффективного обучения и наилучшего 

распространения знаний. Под аудиовизуальными средствами обучения подразумеваются 

пособия, рассчитанные на зрительное, слуховое либо зрительно-слуховое восприятие 

заключенной в них информации. С учетом канала поступления информации АВСО принято 

подразделять на слуховые (фонограммы), зрительные (видеограммы), зрительно-слуховые 

(видеофонограммы) [1, 43 с.]. 
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Перечисленные средства обучения могут быть учебными, т.е. содержать методически 

обработанный материал, специально предназначенный для овладения языком (учебные 

диафильмы, кинофильмы, программы для работы с компьютером и др.), и неучебными, 

привлекаемыми в качестве учебных материалов, но изначально таковыми не являющимися. 

На занятиях используются также естественные средства массовой информации, включаемые 

в учебный процесс (например, телевизионные передачи). 

Аудиовизуальное метод образование или мультимедийное образование - это 

обучение, в котором особое внимание уделяется аудио-и визуальному представлению 

материала с целью улучшения понимания и удержания. Аудиовизуальные средства 

определяются как « учебные или учебные материалы, направленные как на органы слуха, так 

и на органы зрения, фильмы, записи, фотографии и т.д. использованный в инструкциях 

класса, собраниях библиотеки или подобиях» [2, 54 с.]. 

Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (иначе говоря - «слухозрительные» от 

лат. audire слышать и visualis зрительный) - особая группа технических средств обучения, 

получивших наиболее широкое распространение в учебном процессе, включающая экранные 

и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 

информации. Аудиовизуальные средства определяются по классификации М. В. 

Ляховицкого:  

- визуальные (зрительные) средства (видеограммы) – рисунки, таблицы, схемы, 

репродукции с произведений живописи, транспаранты, диафильмы, диапозитивы; 

-аудитивные (слуховые) средства (фонограммы) – грамзапись, магнитозапись, 

радиопередачи; 

-собственно аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства (видеофонограммы) – 

кино-, теле- и диафильмы со звуковым сопровождением [2, 34 с.]. 

Аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди других средств 

обучения и оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, поскольку обеспечивают 

образное восприятие изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в форме 

наиболее доступной для восприятия и запоминания; являются синтезом достоверного 

научного изложения фактов, событий, явлений с элементами искусства, поскольку 

отображение жизненных явлений совершается художественными средствами (кино - и 

фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и др.). Дидактические особенности 

аудиовизуальных средств обучения: 

- высокая информационная насыщенность; 

- рационализация преподнесения учебной информации; 

- показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 

- реальность отображения действительности. 

Песни – это тот текстовый материал, который дети любят, который им интересен. 

Работа с ними положительно эмоционально окрашена для ученика, что в значительной 

степени содействует успешному усвоению материала. Аутентичный литературный или 

фольклорный материал способствует постижению языка в контексте культур. Поэтические 

тексты и песни являются прекрасным материалом для отработки ритма, интонации 

иноязычной речи, совершенствования произношения. При работе с песнями мы решаем 

проблему многократного повторения высказываний по одной модели или восприятии одного 

и того же слова [1, 33 с.]. 

Г.А. Китайгородская применила в своём интенсивном курсе перед занятиями и в 

перерывах популярные песни страны изучаемого языка, чтобы они постоянно были на слуху 

у обучающихся. В результате многие запоминали слова песен, напевали их, спрашивали о 

чём-то незнакомом. Этот пример доказывает, что музыкальные произведения, грамотно 

подобранные преподавателем, способствуют иноязычному общению [3, 54 c.] 

Предложенные Е.И. Пассовым аспекты иноязычной культуры в музыкальных 

произведениях. Познавательный аспект заключается в том, что обучение иноязычной 

культуре рассматривается как средство обогащения духовного мира личности через 
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приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка, о взаимосвязях культур родного и 

иностранного языков, через приобретение знаний о строе языка, особенностях, сходствах и 

различиях родного и иностранного языка, а также для удовлетворения личных 

познавательных потребностей. Развивающий аспект иноязычной культуры предполагает 

целенаправленное развитие у обучающихся: а) речевых способностей; б) психических 

функций, связанных с речевой деятельностью (речевое мышление, память, внимание, 

воображение); в) способности к общению; г) мотивации к дальнейшему овладению 

иноязычной культурой. Восспитательный аспект иноязычной культуры означает следующее. 

Иностранный язык – это средство, с помощью которого можно не только приобретать и 

демонстрировать свой культурный уровень, свою способность мыслить, но и средство, с 

помощью которого можно оценивать чужую мысль, чужое творчество. Это ключ к другой 

культуре, следовательно, в процессе овладения иноязычной культурой у обучающихся 

воспитывается чувство интереса к другим культурам, чувство взаимопонимания, терпимости 

и уважения к культуре другого народа. Учебный аспект иноязычной культуры заключается в 

том, что обучающийся овладевает необходимыми видами речевой деятельности – 

говорением, письмом, чтением, аудированием [2, 64с.]. 

Таким образом, каждый из аспектов значим практически: познавательный влияет на 

мотивацию, развивающий облегчает овладение иноязычной культурой, воспитательный 

способствует и тому, и другому, и все они особенным образом проявляются при 

использовании в обучении иностранному языку музыкальных произведений. Однако, как 

правило, музыкальные произведения используются фрагментарно, бессистемно, и поэтому 

не могут быть в традиционной форме использования восприняты как полноправное средство 

обучения иностранному языку. В большинстве случаев работа с песней сводится к 

прочтению текста, переводу незнакомых слов и выражений и записи их в тетрадь, 

прослушиванию песни и воспроизведению ее. По нашему мнению, наибольший эффект при 

использовании музыки для развития умений иноязычного общения может быть достигнут 

только в условиях регулярного комплексного использования музыкальной наглядности и 

разнообразия упражнений.  
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С первого класса у детей формируются межличностные отношения. Взаимодействуя с 

одноклассниками, младший школьник приобретает личный опыт отношений, в основе 

которых лежат разнообразные эмоциональные состояния, которые отображают 

психологические особенности детей. Благодаря межличностным отношениям ребенок может 

проявлять свои чувства и эмоции, отношения в коллективе развивают самоконтроль, 
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саморегулирование и самооценку. Дети сталкиваются с проблемными ситуациями, не умеют 

находить выход из ситуации. Возникают конфликтные ситуации между школьниками, к 

разрешению которых они не готовы [1, с.17].  

 В основе постоянных конфликтов с одними и теми же учениками лежит 

агрессивность. Повышенная агрессивность детей младшего школьного возраста является 

одной из наиболее острых проблем не только для учителей и психологов школы, но и для 

общества в целом. Растущая волна детской преступности и увеличение числа детей, 

склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый план задачу изучения 

психологических особенностей этих детей, вызывающих опасные явления. Особенно 

важным изучение агрессивности является в младшем школьном возрасте, когда агрессия 

находится в стадии становления. Поэтому именно в этом возрасте нужна тщательная 

диагностика и изучение психологических особенностей младшего школьника, с дальнейшей 

коррекцией поведения. Так как в итоге детской агрессии снижается продуктивный потенциал 

ребенка, сужаются возможности полноценной коммуникации, деформируется его 

личностное развитие [2, с.34].  

Агрессивный ребенок приносит множество проблем не только окружающим, но и 

самому себе. В последние годы интерес к проблемам детской агрессивности существенно 

возрос. Ученые и психологи предлагают различные подходы к определению сущности 

агрессивного поведения, его психологических механизмов. В этих подходах агрессивность в 

общих чертах понимается как целенаправленное нанесение физического или психического 

ущерба другому лицу. Большое количество психологов справедливо отмечают, что об 

агрессивности нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям, необходимо знать ее мотивы 

и сопутствующие ей переживания. Большинство исследований выявляет и описывает лишь 

уровень конфликтного поведения и влияющие на него факторы. Среди этих факторов 

выделяются особенности семейного воспитания, агрессивное поведение на телеэкране и или 

со стороны сверстников [3, с.19]. Очевидно, что все эти факторы вызывают конфликтное и 

агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у определенной части. В одной и той 

же семье, в одинаковых условиях воспитания вырастают разные по степени агрессивности 

дети. 

Уровень агрессивности младшего школьника может меняться в зависимости от 

ситуации, но иногда агрессивность принимает устойчивые формы. Причинами могут быть: 

положение ребенка в классном коллективе, отношение к нему сверстников, взаимодействие с 

учителями и родителями. Стойкая агрессивность младшего школьника проявляется в том, 

что порой он иначе, чем другие, понимает поведение окружающих, принимая его как 

враждебное. К агрессивному поведению больше склонны мальчики. Они считают, что 

агрессия входит в мужской стереотип поведения, который культивируется в семье и в 

средствах массовой информации. Однако в настоящее время и у девочек все чаще 

встречаются проявления различных форм агрессии. Факторами агрессивного поведения, 

можно назвать следующие: · индивидуальный фактор - психобиологические предпосылки 

асоциального поведения, которые затрудняют адаптацию ребенка в обществе; психолого-

педагогический фактор - дефекты школьного и семейного воспитания;· социально-

психологический фактор - неблагоприятные особенности взаимодействия ребенка с 

ближайшим окружением в семье, на улице, в коллективе сверстников;· личностный фактор - 

активно-избирательное отношение ребенка к предпочитаемой среде общения, к нормам и 

ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 

общественности, а также личные ценностные ориентации и личная способность к 

саморегулированию поведения;· социальный фактор, определяющийся социально-

экономическими условиями [4, с.219]. 

Часто агрессивное поведение появляется у младших школьников тогда, когда им 

некуда деть переполняющую их энергию. Вторым источником детской агрессии являются 

подавленность, напряженность, стресс, неуверенность. С точки зрения психологов, такая 

агрессия серьезнее и неприятнее. Агрессия в данном случае – защита от чувства тревоги. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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Третьим источником детской агрессивности является эмоциональная неудовлетворенность 

ребенка, эмоциональный голод. Такие дети находят удовлетворение, к примеру, в 

замкнутости, или в причинении боли другим без причин, они издеваются над другими 

детьми, ябедничают, оскорбляют словесно и действием. Таким образом, они хотят завоевать 

любовь, или мстят за свою заброшенность. 

Проблема агрессивного поведения школьников обостряется больше и больше, и 

волнует почти каждого родителя. Дети практически каждый день становятся, так или иначе, 

жертвами агрессивных проявлений или наблюдателями конфликтных ситуаций, этому 

существует множество объяснений. Первое, конечно, это когда члены семьи мало общаются 

друг с другом, дома. Многие родители предпочитают проводить время за компьютером или 

телевизором. У таких родителей множество своих личных трудностей и проблем, а также 

личных вредных привычек и зависимостей. Эти факторы ухудшают физическое и 

психическое здоровье детей, способствуют увеличению числа младших школьников с 

различными нарушениями поведения. На вашего ребенка, жалуются в школе, что он 

конфликтен, агрессивен, склонен к «взрывному поведению», такое поведение часто 

повторяет увиденное на телевизионном экране, или за компьютерной игрой. Чем раньше 

будет начата работа с такими детьми, тем легче корректировать и предупредить закрепление 

агрессивного стиля в поведении. Дети младшего школьного возраста, все чаще стараются 

решать проблемы в своем кругу, не прибегая к помощи взрослых. Формирование 

группировок заметно меняет агрессивное поведение школьников [5, с.23]. Группировка дает 

им возможность испытать чувство комфорта и защищенности, повышения своих 

возможностей, а вследствие, исчезает страх наказания за проявление агрессии, обостренное 

желание утвердиться в роли полноправного участника событий, занять в группе достойное 

место.  

Наибольшую тревогу вызывают проявления агрессивности в поведении детей, тех 

сегодняшних детей, которые в любом государстве определяют его будущий статус и 

направление движения - в сторону развития или деградации [6, с.18]. Именно поэтому, 

исследование особенностей агрессивности детей, разработка способов ее коррекции, а 

главное - профилактики является одной из самых актуальных задач современной школы. В 

последние годы научный интерес к проблеме детской агрессивности возрос. В зарубежной 

литературе тема агрессии и агрессивности обсуждается очень широко. Создано большое 

число теоретических концепций, проводятся многочисленные экспериментальные 

исследования (как это показали, например, Р. Бэррон и Д.Ричардсон, 1997). 

Своевременное выявление детей, обнаруживающих признаки агрессивности в 

поведении, необходимо в целях предупреждения неблагоприятного варианта развития и для 

организации необходимой психологической помощи. 

Общие направления стратегии работы с агрессивными детьми состоят в следующем: 

- обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

- обучение детей приемам саморегуляции, самообладания; 

- отработка навыков общения. 

Формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверия к людям). 

Параллельно проводится работа с родителями и преподавателями агрессивного ребенка. 

Работа с родителями проводится в 2-х направлениях: информирование родителей о 

механизмах и факторах формирования агрессивного поведения ребенка: обучение 

эффективным способам общения с ребенком. С детьми школьного возраста коррекционная 

работа проводится в основном с использованием методов игровой терапии. А.Романовым 

предложено несколько вариантов стратегий работы с агрессивными детьми. 

Стратегия, как ее определяет А.Романов, это метод работы, направленный на 

уменьшение агрессивных реакций ребенка, снижение мотивации агрессии, обучению выбору 

других форм выражения чувств и эмоциональных состояний [8, с.41]. Существуют 

различные стратегии работы с агрессивностью, их выбор зависит от особенностей 

агрессивных проявлений у ребенка (их виды, частота, формы выражения), внешних условий 
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работы (групповая или индивидуальная работа с ребенком). Выделяют игровые и неигровые 

стратегии. Неигровые стратегии – это словесные примы взаимодействия, включение в 

деятельность вне создания игровых ситуаций. Рекомендации педагогам:  

Включайте ребенка с агрессивным поведением в продуктивную деятельность чаще, 

чем других детей; 

Не оставляйте агрессивные реакции ребенка без внимания: давайте понять ребенку, 

что вы небезразлично относитесь к ним. Говорите о своем отношении к поведению ребенка; 

Говоря о поведении ребенка, отмечайте конкретный поступок, не оценивайте 

негативно личность ребенка в целом; 

Избегайте отрицательных оценок («плохой», «агрессивный», «злой» и т.п.); 

Дайте возможность ребенку чаще проявлять заботу о других детях, о младших; 

После проявления ребенком агрессивной реакции выразите свое отношение к нему и 

переключите ребенка на другую деятельность; 

Не жалуйтесь на ребенка родителям; 

Не ругайте ребенка в присутствии других детей; 

Отмечайте позитивное поведение ребенка в течение дня, его успех на занятиях, в 

играх; 

Количество замечаний ребенку сведите к минимуму. 
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Непременным требованием к любой личности является получение образования. 

Именно поэтому учебная деятельность занимает практически все годы становления 

личности. Проблема мотивации обучения является одной из центральных в педагогике и 

психологии. Этой проблеме посвящено большое количество работ как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Проблема школьной неуспеваемости на протяжении многих 

десятилетий является предметом исследования специалистов разных областей. В настоящее 

время эта проблема приобрела особую актуальность в связи с постоянно увеличивающимся 

количеством детей с пониженной обучаемостью, в том числе и детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

В настоящее время в любой школе вопрос о мотивации учения без сомнений можно 

назвать одним из центральным. Во все времена вопрос о неуспеваемости школьников 

вызывал особую тревогу у учителей. Одним из важных компонентов успешности обучения 

является мотивация учения. 
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В. М. Галкина в своей работе указывает на то, что с мотивацией учения 

непосредственно связано само качество образования, которому в современной школе 

уделяется большое внимание во всех основных документах государственного значения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что актуальной является научно-практическая 

проблема поиска результативных средств повышения мотивации учения младших 

школьников как фактора обеспечения качества образования [2, с. 97]. 

В своей статье С. А. Домрачева, Д.С. Кононова говорят о том, что, поступая в школу, 

ребенок переход на новый этап развития. В младшем школьном возрасте складываются 

психологические новообразования (формируется адекватная самооценка, внутренний план 

действий, произвольность, самостоятельность, рефлексивность поведения). Отечественные 

ученые Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и 

другие отмечают, что этот возрастной период имеет большое значение для развития 

личности младших школьников и формирования у них мотивации учебной деятельности [3, 

с. 86]. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая 

находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, к 

различным видам деятельности, интересам. Деятельность без мотива или со слабым мотивом 

не осуществляется вообще или становится неустойчивым. И именно от того, как чувствует 

себя обучающийся в определенной ситуации и будет зависеть его объем усилий, который он 

применяет в обучении.  

По мнению авторов научной статьи Е. В. Царевой, Н. П. Гордеевой мотивация учения 

– общее название процессов, методов, средств побуждения, обучающихся к познавательной 

деятельности, активному усвоению содержания образования [9, с. 260]. 

Мотивационная сфера, как считает А. Н. Леонтьев, - ядро личности. Что же движет 

ребенком, какие желания у него возникают? Если обратится к теории деятельности, то 

можно сделать вывод, что мотивация возникает в том случае, если предполагаемая норма 

деятельности соответствует имеющейся потребности [5, с. 260-261]. 

О.А. Суркова в своей работе отмечает, что мотивация учения является важным 

условием успешного развития личности. Создание необходимых условий для возникновения 

положительной мотивации учения и в дальнейшем её развития у обучающихся начальных 

классов – одна из главных педагогических задач [7, с. 157]. 

Следует отметить, что мотивация учения в целом исследуются достаточно широко. 

Но при этом до настоящего времени, несмотря на большое количество исследований и 

данных, стоит отметить, что исследования не только разнообразны, но бывают и 

противоречивы. Это касается не только теоретических вопросов, но и конкретных вопросов 

динамики мотивов учения, обучающихся младшего школьного возраста. Проблема мотивов 

учебной деятельности у младших школьников требует дальнейшей разработки также в силу 

большого практического значения для педагогической деятельности как в начальной школе, 

так и средней [1, с. 51]. 

Первый год обучения важно рассматривать как самоценное звено не только 

начального, но и всего общего образования, как своего рода «пропедевтический» этап, 

который будет выполнять важное предназначение дальнейшей жизни и обучении ребенка: 

на данном этапе закрепляется, преобразуется начальная мотивация; осуществляется 

самосознание и самооценка ребенком себя как субъекта новой для него деятельности – 

учения, своего статуса «Я-ученик», а также формируются качества психики личности, 

которые и определяют его общий характер и поведение; формируется учебно-познавательная 

деятельность как база всего последующего обучения в школе, происходит развитие и 

обогащение речевой деятельности и речевой практики; складываются умения 

сотрудничества и коллективизма в учебной деятельности, опыт общения с обучающимися и 

с учителем [6, с. 392]. 

Таким образом, мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается 

динамично. Познавательные мотивы проявляются в виде интереса к способам приобретения 
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знаний, к дополнительным знаниям по тем или иным вопросам. Представлены в структуре 

мотивации детей младшего школьного возраста и социальные мотивы. Обучающиеся вполне 

осознают причины необходимости учиться, добиваются похвалы учителя и родителей своих 

действий. При правильной организации учебной деятельности у обучающихся закладывается 

умение самостоятельно ставить свои цели. Начинает складывается умение соотнесения цели 

со своими возможностями. У обучающихся с ЗПР гораздо дольше сохраняется ведущей 

игровая мотивация, в связи с этим с трудом формируются учебные интересы и понятия 

должного, нужного. У большинства обучающихся нет интересов, связанных со школой, 

ответственности к выполнению учебных заданий. Ученик с ЗПР, достигая школьного 

возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных интересов. У него как бы сохраняются 

мотивы деятельности, присущие детям дошкольного возраста – в первую очередь игровой 

мотив. Успешно выполняются задания, которые связаны непосредственно с игрой. Для детей 

с ЗПР в целом характерность бедность учебной мотивации. Учебные интересы, 

поддерживающие положительное отношение к учению, менее содержательны, чем у 

нормально развивающихся детей. Зачастую у этих детей значимым мотивом становится 

мотив избегания неудачи [10, с. 180]. 

При диагностике мотивации учения младших школьников с задержкой психического 

развития, ученики показывают довольно низкие показатели уже начиная с первого класса. 

При проективных диагностиках, где нужно наверстывать все, что связанно со школой, 

обучающиеся с ЗПР уклоняются от рисования на заданную тему. Как показывают 

наблюдения да данными школьниками их мотивационная деятельность также во много 

зависит от настроения, с которым пришел на занятие ученик. Будь это основные уроки или 

коррекционно-развивающие. 

Особенности мотивации учения младших школьников с задержкой психического 

развития изучались Н.Л. Белопольской, Л.В. Кузнецовой, У.В. Ульенковой. 

Е.А. Черенёва в своей работе выявила, что мотивация учебной деятельности младших 

школьников с ЗПР часто оказывается ситуационной и формируется медленно. Например, 

эмоционально окрашенные мотивы учебной деятельности расширяют сферу мотивации, 

способствуют выработки положительного отношения к обучению в целом. Обучающиеся с 

ЗПР в этом возрасте при выборе деятельности более привлекательной предпочитают 

получить «Эмоционально комфортный результат». Так, при мотивации учебной 

деятельности по средствам сказки, игры и получением в дальнейшем материального 

вознаграждения (конфета, наклейка, фломастеры и др.), в этом случае они намного 

старательней подходят к выполнению того или иного учебного задания. 

Автор утверждает, что практически всех обучающихся с ЗПР интересует 

непосредственный результат каждого ответа. Они не охватывают ситуацию соревнования в 

целом, а расчленяют ее на отдельные этапы и стремятся их выполнить. Данные ученики 

быстро утомляются и следствие чего у них теряется интерес к обучению. У них наблюдаются 

частые переходы от активного к пассивному состоянию и смена рабочих и нерабочих 

настроений [11, с. 128]. 

В ходе наблюдений, Е.А. Чернёва выявила, что мотивация младших школьников с 

ЗПР во внеклассной работе активна. Обучающиеся активны и их интересы разнообразны. 

Обучающиеся активно ходят на различные занятия внеурочной деятельности, факультативы, 

секции, участвуют в жизни класса [11, с. 131]. 

Е.А. Черенёва и Д.В. Черенёв в своей статье говорят о том, что при формировании 

мотивации учения младших школьников с задержкой психического развития необходимо 

принимать во внимание психологические принципы формирования мотивации учебной 

деятельности школьников, разработанные А. К. Марковой:  

1. Принцип перспективы, резервов и задач развития мотивации учения в младшем 

школьном возрасте. Необходимо исходить из возрастного своеобразия деятельности и 

мотивации как важной личностной характеристики в возрасте, в возрасте, предшествующем 

данному, в возрасте, следующем за данным. Следовательно, формирование мотивации 
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учения должно опираться на реальный уровень, который сложился в предыдущем возрасте, 

предполагает определение ближайших перспектив ее развития.  

2. Принцип активности видов деятельности (учебная, общественно-полезная) и 

других видов общественных взаимодействий (с учителем, сверстниками).  

3. Принцип развития психических новообразований. Эти новообразования состоят в 

проявлении у ребенка нового, действенного отношения, новой позиции: a) К изучаемому 

объекту (лингвистическому); b) К другому человеку; c) К себе и своей деятельности.  

4. Принцип качественного изменения мотивационной сферы, усложнение отношений 

новообразования и, следовательно, строения мотивационной сферы, более произвольных, т. 

е. регулируемая волей, ее организация.  

5. Общие принципиальные пути формирования мотивации [12, с. 281-282]. 

Таким образом, при формировании мотивации младших школьников с задержкой 

психического развития прежде всего нужно учитывать возрастные и психические 

особенности в развитии данной категории детей. Проводить коррекционно-развивающую 

работу, разрабатывать рекомендации как родителям, так и учителям по работе с 

обучающимися с ЗПР. А также максимально вовлекать детей в различные виды 

деятельности. 
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At the end of 20 and in the beginning of 21 century will make history in humanity marked 

by visual culture. Children generation, born at the end of 80
th

, and in the beginning 90
th

years , they 

can’t imagine that at one time people hadn’t TV set. «But what was, when there wasn’t TV set?» - 

children ask adults. From a psychological standartpoint, that formulation of this question is 

interesting, but adults reaction is unremarkable. It’s hard for parents to say. What, really was when 

there wasn’t TV set? The answer is simple. People talked with each other a lot: communication 

rituals were well developed in our culture. Great attention was paid to communication in the family 

ambiance, theaters, museums were visited more often, preference was given to picnic, collective 
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walks and reading books. Today the visual culture is placed the main role in people life.In addition 

to being a source for get information and a partial leisure activities, it’s entrusted with raising 

children, laying on its developing and learning function. It became the main part children’s life, 

replacing communication with parents; grandmother’s tales, mother’s lullabies, talks with father. 

Children learn literary writing, historical events by telecommunication as a animation movie. For 

example before young generation watch animated series «Jason and Olympus heroes» they should 

read «Legends and myths of ancient Greece». American authors very often deal source material 

freely, and after watching the «cartoon masterpiece» it would be difficult to dissuade children that 

actually Jason never lived on Olympus, that Hellenes’ supreme god was named Zeus not Jupiter, 

that Gorgon was killed by Thesus not Jason. And it all wasn’t beneath the walls Troy. If children 

learn literary composition, historical events, myths and legends by animation and cinematography. 

This has led to, that children’s mind have formed, readily available image. That specialized 

possibility of developing fantasy, imagination, blue sky thinking. Specialist in the sphere of sensory 

physiology Horst Pren acknowledge: «Children who overindulgence watching TV, suffers from 

total loss of imagination, some of them aren’t able to draw everyday items from memory, for 

example: a cup or a table»: In large part speech development slows down, word stock comes down 

to minimal household norn, as in most cartoons consist of music, set of screams, gutturals and 

heroes’ speech are short phrases during the whole chapter. In Journal of Research and practice 

dealing with problematic of pre-school childhood as «Early Age Education», «hoola hoop», «child 

and game» at the end of 90
th

 with a certain frequency appears a number of recently formed 

concepts: «television addiction» «uncontrolled television viewing», «tele children» , «tele neurosis» 

, «tele drug» «Pokemon syndrome» «All of these concerns bound up with anxious psychological 

pedagogical «symptoms in the development of child. Almost in all countries of world are problem 

of impact of television screen» on the development of child’s personality. According to UNESCO 

about 93% current children in the world watch TV 28 hours per week, about 3.5 hours per day. At 

least they watch Tv show on weekends and school holidays twice. Russian children watch 

American ludic and cartoons. Statistics shows that it can be from 3 to 7 image per day. By 18 age 

the child has spend from 2 to 3 years watching TV. Every year during hours of the most massive 

viewing more than 9000 scenes which shows sexual relationship or inklings of sexual nature. 

Average Russian child, turned 18 years old can see about 100 thousand graphic content on 

television. There are consequences of affection to TV not only health; on mental development, on 

child’s personality formation. The pioneers in the learn of this issue are considered to be American 

researchers. Psychologist David Grossman was one of the first who prove that aggressive films and 

animation plots infect aggression and preschool junior children are more affected. During years 

observation of uncontrolled television viewing of children he learned that severity and anomalous 

actions in life. In this regard Grossman considers notion «emotional infection» examples of which 

can be found in a fair number on the modern home TV screen, there begins unconscious process of 

imitation in speech and behavior of actions, certain person. The consequence of this imitation 

becomes emotional convergence with object to be imitated. During the study was found that objects 

of imitation in 7 cases out of 10 are taken from TV shows, not from real life. Professionals who 

work for the age group pre-school children, they often face with disturbed behavior, which on the 

one hand, reflected in extraordinary constraint, and on the other hand in aggressiveness and 

ostentation. Such children ashamed of answer adults simple question , but don’t fear to grimace, 

make on obscene signs, say bad words perfectly understanding the meaning of happens. Teachers 

classified such type of behavior as uncontrollable or deviant. Children belonging to this group 

quickly and borrow negative patterns of behavior, although they often don’t see anything like this at 

home, they receive constant censure from family members, kindergartner don’t receive explicit 

approval from peers. A group of Moscow psychologists under the leadership of the chief specialist 

of the Center for communication research ISEPN RAS , candidate of sociological sciences Markova 

an experiment was conducted in which children involved in preschool studies took part. The 

purpose of the study: to determine the degree of influence television and video viewing on the 
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nature formation and behavioral characteristics of the preschool child. The following blocks of 

questions were discharged: -children preference in television and video viewing; 

- Violence effect on the screen on child, the problem of violence perception; 

- Advertising leverage; 

- Children self-dependence in charge of television and video viewing, parental control over 

children viewing. 

The study was conducted by the focus on group method. In connection with the special age, 

the focus group method wasn’t previously used to work with preschool children, deviations from 

the usual rules were allowed conducting focus groups. In particular, groups weren’t collected 

elemental, but the moderator came to already established groups. In such situation, children feel 

psychologically comfortable and can quite freely tell about yourself. In this study,children answered 

questions moderator and also could comment, their thoughts, comments about questions asked. The 

average respondents ge was 5 years 4 months. As a study result, the following results were: - 

preference is given to foreign animated films; 

- Elements of «cartoon violence» are treated by children as comic scenes; 

- Advertising that has firmly entered the everyday life and children consciousness in an 

authoritative source of information; 

- 84% children in the experimental independently decide watching television , animated 

films. 
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Игра – деятельность, которая обеспечивает всестороннее развитие ребёнка, является 

одним из средств обучения и воспитания. 

В игре ребёнок осваивает эмоционально, а затем интеллектуально всю систему 

человеческих отношений. Она позволяет развивать внимание, мышление и другие 

психические процессы, поэтому в системе обучения и воспитания детей игры занимают не 

только значительное место, но и представлены во всём их многообразии: сюжетно-ролевые, 

дидактические, хороводные, подвижные и т.д. Для этого ребенку необходимо уметь 

сосредоточиться на задании, в течение длительного времени сохранить на нём интенсивное 

(концентрированное) внимание, с определённой скоростью переключаться, гибко переходя с 

одной задачи к другой.  

Однако произвольность познавательных процессов у детей дошкольного возраста 

возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребёнок специально организует себя под 

напором обстоятельств или по собственному побуждению. Потому что детям трудно 

сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для них деятельности, в то время 

как в процессе игры или решения эмоционально окрашенной продуктивной задачи они могут 

достаточно долго оставаться внимательными [1, С. 30-33]. 

Эта особенность внимания дошкольников является одним из оснований, по которым 

дошкольное обучение не может строиться на заданиях, требующих постоянного напряжения 

произвольного внимания. Для того чтобы дошкольник научился произвольно управлять 

своим вниманием, его надо учить рассуждать вслух. Под влиянием различных видов 

деятельности у ребенка в дошкольном возрасте развиваются такие свойства внимания, как 

концентрация и устойчивость, объем, распределяемость и переключаемость.  

Возникновение и развитие у дошкольника произвольного внимания является одним из 

важнейших приобретений личности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с 
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формированием у ребенка волевых качеств и находится в теснейшем взаимодействии с 

общим умственным развитием ребенка [2, С. 21-26]. 

Воспитание произвольного внимания играет важную роль в подготовке ребёнка к 

школьному обучению. Умение произвольно обратить внимание на то, что само по себе не 

привлекательно, но необходимо для усвоения школьных знаний, является важнейшим 

условием успеха в учебной деятельности.  

Игровая деятельность, отличается от других форм занятий ребенка, так как в игре 

создается мнимая ситуация. Это происходит в результате расхождения видимого и 

смыслового поля, которое появляется в дошкольном возрасте. Например, играть в шахматы, 

значит создавать мнимую ситуацию, потому что фигуры могут ходить только так, как 

установлено правилами. С этой целью для развития личности дошкольника, необходимо 

максимально использовать игру, поскольку именно игровая форма стимулирует выполнение 

достаточно сложных заданий и операций, позволяет наиболее полно раскрыть 

индивидуальные возможности и способности каждого ребенка.  

На развитие произвольного внимания влияет формирование речи и способности 

выполнять указания взрослых. Чтобы своевременно развивать у детей определённые 

качества внимания (целенаправленность, устойчивость, сосредоточенность) и способность 

управлять ими, необходимы специально организованные игры и упражнения. В одних играх 

надо учитывать разные требования задачи, в других – уметь выделять и помнить цель 

действия, в-третьих – вовремя переключать внимание, в-четвертых – сосредоточенность и 

устойчивость внимания, поскольку необходимо заметить и осознать происшедшие 

изменения [2, С. 21-26]. 

Это позволяет сделать вывод, что систематическая, целенаправленная работа по 

развитию внимания и его свойств посредством дидактической игры дает свои 

положительные результаты. У детей значительно возрос интерес к дидактическим играм, 

научились выполнять правила, стали больше внимания обращать на инструкцию, 

проговаривая ее во время выполнения заданий.  

С помощью воспитателя, а затем самостоятельно находили пути и способы 

самоорганизации деятельности: предварительная группировка предметов, принятие 

соответствующей позы, устранение отвлекающих моментов, повторение инструкции. 

Независимо от характера деятельности задание выполняли до конца, что говорит о развитии 

произвольности, устойчивости, концентрации внимания.  
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Балабақшаға кіру кезінде балаларда бұрыннан қалыптасқан мінез-құлық белгілері, 

әдеттер мен қалаулар жиынтығы бар, әр балаға жеке көзқарас табу керек. Олай болмаған 

жағдайда, мұғалім баланың өзіне енуіне немесе керісінше себепсіз агрессияны және 

қыңырлықты көрсете бастайтындығына тап болады, байланысқа түспеуі мүмкін. Мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінде психологиялық диагнозды анықтаған кезде: ойлау және 

мінез-құлық ерекшеліктері, көкжиек деңгейі мен психо-сөйлеу даму деңгейі, қоғамдағы 

бейімделу және т.б. 

Алынған мәліметтер негізінде психолог баланың түзету мен дамудың ең жақсы әдісін 

таңдай алады. Психологияда диагностика және түзету бір-бірімен тығыз байланысты екі 

процесс. Баланың дамуындағы әртүрлі ауытқуларды анықтаған кезде психолог осы немесе 

басқа проблеманы жоюдың жолын таңдайды, тек қоршаған ортаның немесе баланың тікелей 

қоршаған ортасының әсерінен туындаған қасиеттер мен жеке қасиеттерді түзетуге болады 

және генетикалық тұрғыдан емес, мысалы, психикалық процестердің жылдамдығы, 

қозғалғыштығы немесе өзгеруі. олардың тұрақтылығы. Көптеген білім беру психологтары 

бірнеше кезеңдерді қамтитын белгілі бір жоспарға сәйкес мектепке дейінгі білім беру 

мекемесінде психологиялық диагностика жүргізеді. 

Скринингтік тестілеу - бір жас аралығындағы балалар тобы арасында өткізілді. Сізге 

әртүрлі шығармашылық қабілеттері бар балаларды бөлуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

осы тестілеу арқасында баланың қоғамдағы бейімделуі бағаланады. 

Тереңдетілген немесе мақсатты тестілеу - белгілі бір сипаттамалары мен 

ауытқулары бар балалар арасында өткізіледі: шығармашылық және зияткерлік қабілеттері, 

қоғамдағы бейімделу кезіндегі әр түрлі ауытқулар және т.б. Тереңдетілген тестілеу арқылы 

мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық диагнозы балаларды топтарға бөлуді 

білдіреді: жасына және түріне қарай. ерекшеліктері немесе ауытқулары. 

Динамикалық тестілеу - мектеп жасына дейінгі баланың динамикада бейімделуі мен 

дамуын анықтау үшін өткізілді. Мұндай зерттеулерді жүргізу кезінде психолог баланың 

білімге қаншалықты сезімтал екенін бағалайды. 

Қорытынды тест - бұл маман баланың дамуы мен психологиялық жағдайын 

қорытындылайтын қорытынды әдіс. Соңғы әдіс бірнеше кезеңнен тұрады: байқау, 

эксперимент, тест. Айта кету керек, қорытынды тест мектеп жасына дейінгі баламен қарым-

қатынас нәтижені шығаруда ерекше рөл атқарады. 

Осы тестілеу арқасында педагог-психолог мектеп жасына дейінгі баланың жағдайы 

мен дамуы туралы объективті пікір жасай алады.Мектеп жасына дейінгі баламен қарым-

қатынас кезінде психолог баланың диалогқа қалай енуіне ерекше назар аударады. Егер 

нәресте мылжыңдап, қысылып, қозғыш және алаңдаушылық тудырса немесе кез-келген 

жолмен жанасудан аулақ болса - бұл оның дамуындағы кейбір қиындықтарды көрсетеді. 

Тағы бір маңыздысы: 

- баланың сыртқы келбеті (таза киім, денесі мен беті); 

- қарым-қатынаста бастама; 

- диалог процесінде табандылық; 

- талқыланатын тақырыпқа қызығушылық; 

- мектеп жасына дейінгі баланың жалпы денсаулығы; 

- баланың жас ерекшелігін ескере отырып, баланың дағдылары мен білімі; 

- негізгі физикалық функциялардың жағдайы; 

- ұтқырлық; 

Егер ауытқулар болса, педагог-психолог түзету сабақтарын тағайындайды. Олардың 

тиімділігі балабақшадағы кейінгі психологиялық диагностикада бағаланады.Сократ 

орталығындағы баланың дамуының психологиялық диагнозының арқасында мектеп жасына 

дейінгі баланың ойлауы мен дамуындағы әртүрлі ауытқуларды анықтап, оларды түзетуге 

болады.  

Білім беру сапасын мониторинг жүйесінде балаларды дамыту, тәрбиелеу және оқыту: 

денсаулық және салауатты өмір салты, мемлекеттік стандарттарға сәйкес мектепке дейінгі 
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балаларды тәрбиелеу және білім беру, баланың мектепте оқуға дайындығы, балабақша мен 

мектеп жұмысындағы сабақтастық бойынша МДҰ қызметінің нәтижелері туралы (Ю. К. 

Белая, П. И. Третьяков) ақпарат блоктары тұтас анықталған. Кейбір ғалымдар (О. М. 

Дьяченко, Т. В. Лаврентьева, В. Н. Казакова және т.б.) МДҰ қызметінің нәтижесін бала 

тұлғасының кешенді өзгеруі ретінде қарастырады. Олар баланың жеке даму картасын 

толтыру үшін МДҰ-ның барлық мамандары (тәрбиеші, педагог-психолог, логопед-мұғалім, 

дене тәрбиесі жөніндегі нұсқаушы және т.б.) беретін ақпарат негізінде МдҰ-ның әрбір 

тәрбиеленушісінің дамуын тұрақты зерделеу және бағалау қажеттілігін атап өтеді. 

Мектепке дейінгі балалардың даму ерекшеліктерін зерттеу үшін әртүрлі әдістер, оның 

ішінде жоғарыда талқыланған даму шкаласы қолданылады. Осылайша, жазу әдістемесі үлкен 

жаста да қолданылуы мүмкін. Олар тәртіп шкалаларын білдіреді, себебі Даму бір-бірінен 

кейін бірі келе жатқан сатылар қатарын өтеді деп болжанады, олар сапалы сипатталуы 

мүмкін. МДБ-дағы тұлғааралық қарым-қатынастардың және тұлғалық қасиеттердің 

психодиагностикасы. 

Белгілі тұлғалық тесттердің көбісі ересектерге қатысты және балаға қиын болатын 

өзін-өзі анализ жасауға негізделген. Сол үшін МДБ-ның тұлғасын зерттеу өте қиын. 

Сонымен қатар, МДБ-лардың тұлғалық қасиеттер әлі қалыптаспаған, тұрақсыз. Сол үшін 

ересектердің тесттер балалардың психодиагностикасында қолдануға болмайды. Балалық 

психодиагностика жобалық тесттердің арнайы варианттарды қолданады. Мысалы 

эксперттердің әдісі, мұнда эксперт болып ересек адам болады, ол баланы өте жақсы танитын 

болу керек.Бұл әдістеме баланың жетістікке жету мативінің даму деңгейін бағалауға керек. 

Мотив (себеп) ретінде баланың әртүрлі ситуацияларда әрекеттерде, әсіресе оған қызықты, 

маңызды, баланың белсенді талпынуын айтамыз.Жетістіктерге жетуге талпынуы баладағы 

ерекше қажеттілікке байланысты және осы қажеттілікпен функцианалдық және генетикалық 

байланысты тұлғалық жеке қасиеттерден- талап деңгейі, өзін-өзі бағалау, күдік, өзіне 

сенімділік және т.б. 

Жетістіктерге жету қажеттілігі тума болмайды, ол мектепке дейінгі балалық шақта 

пайда болып, қалыптасады. Мектепке барғанға дейін бұл тұлғаның тұрақты қасиеті болады. 

5-6 жаста осы қажеттіліктің даму дәрежесі бойынша балалардың жеке айырмашылығы өте 

үлкен болу мүмкін. Бұл айырмашылықтардан баланың тұлға ретінде дамуы тәуелділігі. 
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Эффективность учебно-воспитательной работы порою немало зависит от умелого 

использования педагогических традиций народа, в которых, что очень важно, обучение и 

воспитание осуществляется в гармоническом единстве. Одной из народных форм обучения и 

воспитания подрастающего поколения вы ступает сказка. Сказки русского народа 
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К.Д.Ушинский назвал первыми блестящими попытками народной педагогики. Восторгаясь 

сказками как памятниками народной педагогики, он писал, что никто не в состоянии 

состязаться с педагогическим гением народа. То же самое следует сказать о сказках и других 

народов. Сказки, являясь художественно-литературными произведениями, одновременно 

были для трудящихся и областью теоретических обобщений по многим отраслям знаний. 

Они - сокровищница народной педагогики, более того, многие сказки суть сочинения 

педагогические, т.е. в них содержатся педагогические идеи. Передовые русские педагоги 

всегда были высокого мнения о воспитательном и образовательном значении народных 

сказок и указывали на необходимость широкого их использования в педагогической работе. 

Так, В.Г. Белинский ценил в сказках их народность, их национальный характер. Он полагал, 

что в сказке за фантазией и вымыслом стоит реальная жизнь, действительные социальные 

отношения. В.Г. Белинский, глубоко понимавший природу ребенка, считал, что у детей 

сильно развито стремление ко всему фантастическому, что им нужны не абстрактные идеи, а 

конкретные образы, краски, звуки. Н.А. Добролюбов считал сказки произведениями, в 

которых народ выявляет свое отношение к жизни, к современности. Н.А.Добролюбов 

стремился понять по сказкам и преданиям взгляды народа и его психологию, хотел, «чтобы 

по преданиям народным могла обрисоваться перед нами живая физиономия народа, 

сохранившего эти предания». Великий русский педагог К.Д.Ушинский был о сказках 

настолько высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему. Причину 

успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что простота и непосредственность народного 

творчества соответствуют таким же свойствам детской психологии. «В народной сказке, - 

писал он, - великое и исполненное поэзии дитя-народ рассказывает детям свои детские грезы 

и, по крайней мере, наполовину сам верит в эти грезы». Попутно следует отметить весьма 

показательный факт. Мысли Ушинского о сказках по своему характеру очень близки к 

высказыванию о них К.Маркса. Во введении «К критике политической экономии» К.Маркс 

писал, что причина популярности сказок среди детей состоит в соответствии между 

наивностью ребенка и безыскусственной правдой народной поэзии, в которой нашло свое 

отражение детство человеческого общества[1]. По мнению Ушинского, природные русские 

педагоги - бабушка, мать, дед, не слезающий с печи, понимали инстинктивно и знали по 

опыту, какую огромную воспитательную и образовательную силу таит в себе народная 

сказка. Как известно, педагогическим идеалом Ушинского являлось гармоническое 

сочетание умственного и нравственно-эстетического развития. 

По твердому убеждению великого русского педагога, эта задача может быть успешно 

выполнена при том условии, если в воспитании будет широко использован материал 

народных сказок. Благодаря сказкам, в душе дитяти с логической мыслью срастается 

прекрасный поэтический образ, развитие ума идет дружно с развитием фантазии и чувства. 

Ушинский детально разработал вопрос о педагогическом значении сказок и их 

психологическом воздействии на ребенка; он решительно ставил народную сказку выше 

рассказов, опубликованных в образовательной литературе специально для детей, ибо 

последние, как считал великий педагог, все-таки подделка: детская гримаса на старческом 

лице. Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно 

доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг 

для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания каждого ребенка. В русской педагогике встречаются мысли о 

сказках не только как воспитательном и образовательном материале, но и как 

педагогическом средстве, методе. Так, безымянный автор статьи «Воспитательное значение 

сказки», в ежемесячном педагогическом листке «Воспитание и обучение» , пишет, что сказка 

появилась еще в то отдаленное время, когда народ находился в состоянии младенчества. 

Раскрывая значение сказки как педагогического средства, он признает, что, если детям 

повторять хоть тысячу раз одну и ту же нравственную сентенцию, она для них все же 

останется мертвою буквою; но если же рассказать им сказку, проникнутую тою же самою 
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мыслью, - ребенок будет взволнован и потрясен ею. Далее в статье комментируется рассказ 

А.П.Чехова. Маленький мальчик вздумал курить. Его усовещивают, но он остается глух к 

убеждениям старших. Отец рассказывает ему трогательную историю, как вредно повлияло 

курение на здоровье одного мальчика, и сын со слезами бросается на шею отца и обещает 

никогда не курить. «Таких фактов из жизни детей много, - заключает автор статьи, - и 

каждому воспитателю, наверное, приходилось иногда употреблять с детьми этот прием 

убеждения». Сказки как прием убеждения широко использовал в своей педагогической 

деятельности и выдающийся чувашский педагог И.Я. Яковлев. Многие сказки, да и рассказы 

И.Я. Яковлева, составленные им на манер бытовых сказок, носят характер этических бесед, 

т.е. выступают как средства убеждения в нравственном воспитании детей. В ряде сказок и 

рассказов он усовещивает детей ссылкой на объективные условия жизни, а чаще всего - на 

естественные последствия дурных поступков детей: уверяет, убеждает их в важности 

хорошего поведения[2]. Велика образовательная роль сказок. Встречается утверждение, что 

педагогическое значение сказок лежит в плоскости эмоциональной и эстетической, но не 

познавательной. С этим нельзя согласиться. Уже само противопоставление познавательной 

деятельности эмоции в корне неверно: эмоциональная сфера и познавательная деятельность 

неотделимы, без эмоции, как известно, познание истины невозможно. Сказки в зависимости 

от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, наводят на размышления. Нередко 

ребенок заключает: «Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в 

жизни?» Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос, имеет 

познавательное значение. Но сказки содержат познавательный материал и непосредственно. 

Следует отметить, что познавательное значение сказок распространяется, в частности, на 

отдельные детали народных обычаев и традиций и даже на бытовые мелочи. Например, в 

чувашской сказке «Не почитающий старого и сам добра не увидит» рассказывается о том, 

что сноха, не послушавши свекрови своей, решила сварить кашу не из пшена, а из проса и не 

на воде, а только на масле. Что же из этого вышло? Как только она открыла крышку, 

просяные зерна, не варившиеся, а жарившиеся, выскочив, попали ей в глаза и навеки 

ослепили. 

Главное в сказке, конечно, моральный вывод: нужно прислушиваться к голосу старых, 

учитывать их житейский опыт, иначе будешь наказан. Но для детей она содержит также и 

познавательный материал: на масле жарят, а не варят, следовательно, нелепо кашу варить без 

воды, на одном масле. Детям обычно об этом не говорят, потому что в жизни никто и не 

делает так, но в сказке дается наставление детям, что всему свое место, что во всем должен 

быть порядок. Вот другой пример. В сказке «Скупому – копейка» рассказывается о том, как 

умный портной договорился с жадной старухой платить ей за каждую «звездочку» жира в 

супе одну копейку. Когда старуха клала масло, портной ее приободрял: «Клади, клади, 

старуха, больше, не жалей масла, ведь недаром я тебя прошу: за каждую «звездочку» 

копейку заплачу». Жадная старуха клала масла все больше и больше, чтобы получить за это 

много денег. Но все ее старания дали доход одну копейку. Мораль этой сказки проста: не 

будь жадным. В этом основная идея сказки. Но и познавательный ее смысл велик. Почему, - 

спросит ребенок, - у старухи получилась одна большая «звездочка»? Не имея возможности 

обстоятельно разобрать все черты сказок, остановимся лишь на таких наиболее характерных 

их особенностях, как народность, оптимизм, увлекательность сюжета, образность и 

забавность и, наконец, дидактизм. Материалом для народных сказок служила жизнь народа: 

его борьба за счастье, верования, обычаи, - и окружающая природа. В верованиях народа 

было немало суеверного и темного. Это темное и реакционное - следствие тяжелого 

исторического прошлого трудящихся. В большинстве же сказок отражены лучшие черты 

народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и труде, безграничная преданность народу 

и родине. Воплощение в сказках положительных черт народа и сделало сказки эффективным 

средством передачи этих черт из поколения в поколение. Именно потому, что сказки 

отражают жизнь народа, его лучшие черты, культивируют в подрастающем поколении эти 

черты, народность оказывается одной из важнейших характеристик сказок. В сказках, 
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особенно в исторических, прослеживаются межнациональные связи народов, совместная 

борьба трудящихся против иноземных врагов и эксплуататоров. В ряде сказок имеются 

одобрительные высказывания о соседних народах. Во многих сказках описываются 

путешествия героев в чужие страны, и в этих странах они, как правило, находят себе 

помощников и доброжелателей трудящиеся всех племен и стран могут договориться между 

собой, у них общие интересы. Если сказочному герою приходится вести в чужих странах 

ожесточенную борьбу со всевозможными чудовищами и злыми волшебниками, то обычно 

победа над ними влечет за собой освобождение людей, томящихся в подземном царстве или 

в темницах чудовищ. 
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Мария Монтессори (31.08.1870 - 06.05.1952) – Италиядағы алғашқы әйел- әрігер, 

ғалым, педагог және психолог.  

Бүгінгі күні Мария Монтессори жүйесі-баланы дамытудың ең қажетті әдістерінің бірі. 

Монтессори әдістемесі бойынша балалардың дамуы-бұл еркіндік пен тәртіп, қызықты ойын 

және бір мезгілде маңызды жұмыс. Өзінің педагогикалық әдістемесін Мария Монтессори 

дидактикалық тұрғыдан дайындалған ортадағы баланың дербес даму жүйесі деп атады. 

Әдістің мәні. 

Кішкентай балаларды өзін-өзі тәрбиелеудің және өзін-өзі дамытудың бірегей 

жүйесінде дербестікке тәрбиелеуге, сезімдерді (көру, есту, иіс сезу, дәм және т.б.) және ұсақ 

моториканы дамытуға баса назар аударылады. Бұл жүйеде бірыңғай талаптар мен оқыту 

бағдарламалары жоқ. Әр бала өз қарқынымен жұмыс істейді және тек қызықты нәрсемен 

айналысады. Тек қана өз-өзімен» жарыс « арқылы бала өз күштеріне деген сенімділікке ие 

болады және зерттелген нәрселерді толық меңгереді. 

М. Монтессори жүйесі бойынша балаларды дамытудың негізгі идеялары.  

Әдістеме келесі ережелерге негізделген: 

Ортаның дәл логикасы бар. Монтессори әдістемесі туралы кітаптарда арнайы 

дайындалған ортада барлығы оқу құралы болып табылатынына баса назар аударылады.  

Балалардың даму процесіне ересектердің араласуын азайту үшін Монтессори-

материалдар бала өзінің қателігін көре және оны жоя алатындай етіп жасалған. Мұндай бала 

тек жоюды ғана емес, сонымен қатар қателерді ескертуді де үйренеді. 

Монтессори-материалдарды пайдаланудың негізгі ережелері. 

Монтессори жүйесінің басты принципі – «мұны өзіме жасауға Көмектесіңдер!». Бұл 

дегеніміз, ересек баланың қазіргі уақытта не қызықтыратынын түсінуі керек, оған сабақ үшін 

оңтайлы орта құру және осы ортаны пайдалануды үйретуі керек. Осылайша, ересек әрбір 

балаға өзінің жеке даму жолын табуға және өзінің табиғи қабілеттерін ашуға көмектеседі. 

Монтессори кітаптарында бұл ережелердің барлығы қарым-қатынас пен 

ынтымақтасуға негізделген ұжымдық ойындарға қатысы жоқ. 
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Монтессори жүйесі бойынша балалардың дамуы бала ең алдымен заттармен ойнап 

үйренеді. Монтессори ойындары арнайы ойыншықтар міндетті емес. Бірақ арнайы 

классикалық монтессори-материалдар бар – атақты қызғылт мұнара, қоңыр саты, формочки-

жапсырма және т.б. 

Материалмен жұмыс істеу барысында 5 кезеңді сақтау: 

М. Монтессори жүйесі бойынша жұмыс істейтін балалар терең және жан-жақты білім 

алу үшін білім алу үшін білімқұмар және ашық болып өседі. Олар өздерін қоғамда өз орнын 

таба алатын еркін, тәуелсіз тұлға ретінде танытады. 

Балалардың өз айналасында әлемді меңгеруге және тануға үлкен ішкі қажеттілігі бар. 

Әрбір сәби өзінің ақыл-ойына жол абстракция арқылы емес, сезім органдары арқылы 

жүргізілетіндіктен, бәрін құтқаруға, иіскеуге, дәмін татуға табиғи ұмтылысқа ие. Сезіну және 

тану біртұтас болып табылады. 

- Сабақтар арнайы дайындалған ортада өтеді. 

- Баланы қызықтыру керек, ол өзі дамиды. 

- Толыққанды өзін-өзі дамыту-бұл әрекет, ойлау, сезім бостандығының салдары. 

- Біз оларға қарсы емес, табиғат нұсқауларын ұстанамыз. 

- Балаларға құрмет - тыйымдар, сындар мен нұсқаулардың болмауы. 

- Бала қателесуге және өзіне өзі келуге құқылы[1]. 

Осылайша, Монтессори жүйесіндегі бәрі де баланы өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі 

оқытуға, онда салынған әлеуеттің өзін-өзі дамытуға ынталандырады. 

Монтессори әдістемесіндегі ересектердің рөлі. 

Дамушы орта - Монтессори жүйесінің маңызды элементі. Онсыз ол жүйе ретінде 

жұмыс істей алмайды. Дайындалған орта балаға ересектердің қамқорлығысыз қадаммен 

дамуға және тәуелсіз болуға мүмкіндік береді. 

Күнделікті өмірде жаттығу аймағы-бала өз-өзіне және өз заттарын, яғни күнделікті 

өмірде қажет нәрселерді қадағалауға Үйренетін материалдар. 

Сенсорлық тәрбие аймағы сезім органдарын қабылдауды дамыту және нәзіктеуге, 

шамаларды, өлшемдерді, формаларды және т. б. зерттеуге арналған. 

Математикалық аймақ - реттік есепті, сандарды, сандардың құрамын, қосу, азайту, 

көбейту, бөлу үшін. 

Ана тілінің аймағы сөздік қорын кеңейтуге, әріптермен, фонетикамен танысуға, 

сөздердің құрамын түсінуге және оларды жазуға арналған. 

Ғарыш аймағы қоршаған ортамен және ондағы адам рөлінің мәнімен танысуға, 

ботаника, зоология, анатомия, география, физика, астрономия негіздерін меңгеруге арналған. 

Дидактикалық материал. 

Монтессори жүйесіндегі материал баланың көзі деңгейінде (еденнен 1 м жоғары емес) 

еркін қолжетімділікте орналасқан. Бұл баланы әрекетке шақыру. 

Материалдарға ұқыпты қарау және олармен жұмыс оларды пайдалану түсінікті 

болғаннан кейін ғана. 

Таңдалған материал баланы кілемше немесе үстелде белгілі бір тәртіппен алып, 

ұқыпты орналастырады. 

Топтық сабақтарда материалды және қолды қолға беруге болмайды. 

Материалмен жұмыс істеу кезінде бала мұғалім көрсеткендей ғана емес, сонымен 

қатар жиналған білімді қолдана отырып әрекет ете алады. 

Материалдармен жұмыс жасау дизайн және пайдалану бойынша біртіндеп күрделене 

отырып жүргізілуі тиіс. 

Бала жаттығуды аяқтағанда, ол материалды орнына қайтаруға тиіс, содан кейін ғана 

ол келесі жәрдемақыны ала алады. 

Бір материалды - бір бала назарына алады. Егер бала таңдаған материал қазір бос 

болмаса, ол басқа баланың жұмысын бақылай отырып (бақылау - танымның маңызды 

тәсілдерінің бірі) күтеді немесе басқа материалды таңдайды. 

1. Материалды таңдау; 
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2. Материалды және жұмыс орнын дайындау; 

3. Іс-әрекеттерді орындау; 

4. Қателерді бақылау; 

5. Жұмысты аяқтау, материалды бастапқы орынға қайтару. 

М. Монтессори жүйесінің кемшіліктері: 

1. Монтессори әдістемесі интеллект пен практикалық дағдыларды дамытуға ғана 

шоғырланады. 

2. Жүйеде рөлдік және жылжымалы ойындар жоқ. 

3. Балалардың ақыл-ой дамуына кедергі ретінде шығармашылықты терістеу 

(психологтардың зерттеулері керісінше айтады). Айта кету керек, соңғы екі кемшілік 

монтессори-Бақтарда міндетті түрде әдеттегі ойын бөлмелерін құрумен өтеледі және бала 

бақшада өзінің барлық уақытын өткізбейді. 

4. Монтессори демократиялық жүйесінен кейін балаларға әдеттегі балабақшалар мен 

мектептерде тәртіпті сақтауға үйрену қиын [2]. 

Монтессори жүйесінде 100 жылдан астам уақыт болды, бірақ Монтессори кітабының 

ұзақ уақыт бойы біздің елімізде қол жетімсіз болды. Монтессори педагогикалық жүйесі бізде 

90-шы жылдары ғана белгілі болды. Қазіргі уақытта Ресейде балаларды Монтессори 

әдістемесі бойынша оқытатын көптеген түрлі орталықтар мен балабақшалар ашылды. 

Негізінен, әдістеме 3-тен 6 жасқа дейінгі жасты қамтиды. 

1896 жылы, клиникада балалар дәрігерімен жұмыс істей отырып, Мария мекеменің 

дәліздері бойынша мақсатсыз жүрген және оларды ешнәрсе ала алмаған ақыл-есі кем 

балаларға назар аударды. Бақытсыздықтарды бақылай отырып, Мария бұл балалардың өз 

уақытында дамуына ынтасы жоқ деген қорытындыға келді және әрбір балаға, бірінші 

кезекте, өзі үшін қызықты нәрсе таба алатын арнайы дамыту ортасы қажет деген 

қорытындыға келді. 

Монтессори педагогика мен психологияны зерттеуге кірісіп, балаларды дамыту мен 

тәрбиелеудің өз әдістерін құруға тырысты. 

Монтессори құрған жүйе алғаш рет 1907 жылдың 6 қаңтарында Римде ашқан 

«балалар үйінде» қолданылған. Балаларды бақылай отырып, Мария сынамалар мен қателер 

әдісімен біртіндеп балалардың танымына қызығушылығын тудыратын және 

ынталандыратын сенсорлық материалдарды әзірледі. 

1909 жылдан бастап Монтессори педагогикасы және оның кітаптары әлемнің 

көптеген елдерінде тарала бастады. 

Қорытындылай келе,сонымен бала дамуының жеке жолын іске асыруға мүмкіндік 

беретін Монтессори жүйесінің негізгі құрамдастары: ересектер, дамытушы орта, 

дидактикалық материал. М. Монтессори жүйесінде үлкендер жоғарыда айтылған көлемде 

балаларға көмектесуге тиіс болса, мұғалімнің шынайы рөлі зор. Ересек адамдар өздерінің 

тәжірибелерін, даналығын және табиғи сезімдерін пайдалана отырып, сабақ үшін шынайы 

дамытушы ортаны құру және тиімді дидактикалық материалды таңдау үшін әдістемеге ену, 

дайындық жұмыстарын жүргізу қажет. 

Ересек адамның балаға тікелей сабақ барысында негізгі міндеті-оған қоршаған әлемді 

меңгеруге кедергі жасамау, өз білімін бермеуге, өзінің жеке басын жинауға, талдауға және 

жүйелеуге көмектесу. Монтессори жүйесі ересектердің баланың іс-әрекетін бақылап, оның 

бейімділігін анықтайды және балаға баланың өзі таңдаған дидактикалық материалмен 

неғұрлым қарапайым немесе неғұрлым күрделі тапсырмалар береді. 

Тіпті кеңістіктегі жағдай да назардан тыс қалмайды. Баламен бір деңгейде болу үшін 

ересек адам жүрегінде немесе еденде отыруы керек. 
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Перед каждым родителем стоит большая задача в воспитании ребенка. Каждый из 

периодов жизни ребенка очень важен. Вдвойне ответственно, воспитание и образование в 

дошкольном возрасте через развитие в нем творчества.  

Важно сохранять в семье благоприятную атмосферу, ведь именно родитель является 

примером для ребенка. Безнравственное отношение в семье может привести к нетипичным 

условиям социализации дошкольника, это может оказать негативное влияние на его 

развитие.  

Также, важную роль в развитие детей дошкольного возраста имеет образовательная 

среда. Педагоги и родители должны стремиться создать в воспитании школьника 

благоприятные условия для социализации ребенка в обществе.  

В каждом возрасте ребенок имеет свой уровень физического, психического и 

социального развития. Важно учитывать особенности характера, психологические качества в 

определенный период жизни ребенка.  

В дошкольном возрасте выделяют период от 3 до 7 лет. Есть три периода. Я подробно 

хочу выделить старший дошкольный возраст (третий период).  

Детям в таком возрасте необходимо уделять время для подвижных игр, разучивать 

танцевальные движения и элементы физзарядки.  

В возрасте 5-6 лет ребенок может произвольно управлять своим поведением, 

эмоциональными реакциями. Развивается воображение, появляется интерес к эстетически 

ценному материалу.  

Развитие творческих способностей ребенка важно и в дальнейшем, на всех этапах 

обучения и взросления. Необходимо научить видеть и чувствовать природу, в этом случае 

приходит на помощь воспитатель, который с помощью игр, наглядных пособий и различных 

методик, дает малышу возможность раскрыть себя, узнать новое и интересное. 

Ребенок должен уметь передавать чувства и переживания с помощью языка 

художественного творчества. У детей природа пробуждает любознательность, воздействует 

на сенсорное восприятие, вызывает чувство восторга [1, C. 580 - 582]. 

Предметы и явления природы наглядно предстают перед ними.  

Таким образом, малыш непосредственно, воспринимает многообразие свойств 

природных объектов: форму, величину, звуки, краски, пространственное положение и 

движение. У него формируются первоначальные конкретные и яркие представления о 

природе, которые в дальнейшем помогают ему увидеть и понять связи и отношения 

природных явлений, усвоить новые понятия.  

Многие связи и отношения между природными явлениями дети познают в процессе 

наблюдений. Это дает возможность педагогу развивать у воспитанников логическое 

мышление [2, C. 812 - 820]. 

Формирование бережного отношения к природе зависит и от способности эстетически 

воспринимать ее, уметь видеть и переживать красоту природы. Эстетическое восприятие 

обеспечивается непосредственным «живым» общением детей с природой. 

Важно показать детям эстетические качества природных явлений, научить их 

чувствовать прекрасное, связанное с переживанием красоты наблюдаемых явлений. 

Необходимо, дать детям правильный фундамент для развития [3]. 

Дошкольное воспитание это и есть та самая основа, тот крепкий фундамент, с 

которого начинается строительство и развитие личности, индивидуальности каждого 

ребенка.  
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Благоприятная атмосфера в семье и правильный подход воспитателя - это первый 

кирпичик строения и подготовки ребенка к будущей жизни.  

Наполнить его элементарными знаниями, а главное – любовью к природе и 

творчеству.  
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Формирование межличностных отношений в дошкольном детстве составляет одну из 

актуальных проблем теории и практики дошкольного образования. Основы межличностных 

отношений закладываются и формируются в детстве. В дошкольном возрасте детстве 

закладываются такие качества как общительность, умение находить общий язык с другими 

людьми, тактичность, склонность к эмпатии.  

По мнению специалистов (А. А. Бурлаков, О. П. Дегтярева, О. Н. Коган, М. Э. Вайнер, 

Е. А. Смирнова), именно дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для формирования 

межличностных отношений [1, С. 172-173]. 

Развитие межличностных отношений со сверстниками в дошкольном возрасте 

проходит через ряд этапов [2, С. 669–673].  

На первом из них (в два-четыре) сверстник является партнером по эмоционально 

практическому взаимодействию, которое основано на подражании и эмоциональном 

заражении ребенка. Главной межличностной потребностью является потребность в 

соучастии сверстника, которое выражается в параллельных (одновременных и одинаковых) 

действиях детей.  

На втором этапе (в четыре-пять лет) возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстником. Сотрудничество, в отличие от соучастия, предполагает 

распределение игровых ролей и функций, а значит, и учет действий и воздействий партнера. 

Содержанием общения становится совместная (главным образом, игровая) деятельность. На 

этом же этапе возникает другая и во многом противоположная потребность в уважении и 

признании сверстника.  

На третьем этапе (в шесть-семь лет) общение со сверстником приобретает черты 

внеситуативности, содержание общения отвлекается от наглядной ситуации, начинают 

складываться устойчивые избирательные предпочтения между детьми. Игра выступает 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте.  

Сюжетно-ролевая игра постепенно складывается в среднем дошкольном возрасте. 

Ребенок осуществляет игровые действия в воображаемой ситуации, реальные предметы 

может применять для различных действий, дошкольник берет на себя роли различных 

персонажей [3, С. 487–489].  

https://moluch.ru/archive/149/42069
https://moluch.ru/archive/110/27077
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16760
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16760


187 

 

Сюжеты игр среднего дошкольника отражают конкретные условия жизни ребенка. 

Они могут изменяться, трансформироваться, развиваться благодаря педагогическому 

воздействию взрослого или старших детей.  

Вместе с расширением кругозора ребенка происходит и развитие игровых действий, и 

наполнение сюжетов для детских игр. Организуя сюжетно-ролевые игры для средних 

дошкольников, педагог должен позаботиться о развитии межличностных отношений детей. 

С помощью взрослого в процессе игры дошкольники приобретают опыт выполнения 

игровых действий и исполнения игровой роли социальной направленности, получают 

социальные навыки взаимодействия. Сюжетно-ролевая игра является для дошкольников 

школой развития реальных взаимоотношений, формирования навыков общения, 

коммуникативных умений, межличностных взаимодействий [4, С. 116–118]. 

Мы развивали навыки сюжетно-ролевой игры у средних дошкольников, обучали 

детей придумывать сюжет, выполнять его в соответствии со взятой на себя ролью, развивали 

умения вести ролевой диалог.  

Работу по развитию межличностных отношений среди дошкольников проводили с 

привлечением родителей. Анализ развития межличностных отношений детей в процессе 

сюжетно-ролевой игры показал, что уже 30 % детей имеют высокий уровень, 70 % - средний, 

низкий уровень не выявлен.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сюжетно-ролевая игра при 

правильной ее организации и стимулирующем воздействии педагога оказывает большое 

влияние на развитие межличностных отношений дошкольников.  
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Современные семьи едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к 

сожалению, далеко не все готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. Для 

реализации содержания этой работы в дошкольной образовательной организации так же 

используются коллективные индивидуальные формы деятельности.  

Эти формы могут стать эффективными только в том случае, если удалось найти 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждым родителем, важно расположить к себе 

родителей, завоевать их доверие, вызвать на откровенность, разбудить желание поделиться с 

педагогом своими мыслями, сомнениями. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
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оперативная информация.  

К стратегической информации относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах [1, С. 149-151]. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых. Она включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе, детском саду, районе. Родителям интересна информация об акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т.д.  

Для снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд» и др.). Собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

«Спрашивайте - отвечаем» - это почтовый ящик для личных вопросов родителей. 

Кроме того, на шкафчике каждого ребенка есть место для визитки-рамочки, в которую дети 

вставляют картинку или рисунок и меняют их в течение дня по своему желанию. Вечером 

родители и воспитатель могут обсудить выбор ребенка, прокомментировать его. 

Совместно с родителями организуются тематические выставки, например, «Как 

сражались наши деды», «Птичий вальс», «Осенний вернисаж», «Веселые овощи» [2, С. 421-

425]. Наиболее интересные формы работы с родителями: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Одной из форм взаимодействия, является подключение родителей к жизни ДОО, 

организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий: швея, 

водитель, врач, библиотекарь, художник приходят в гости к дошкольникам. Например, папа 

пожарный, или папа милиционер, мама врач знакомит воспитанников с особенностями своей 

профессии.  

Родители принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на 

камеру, предоставляют транспорт и др. 

Кроме того, родители могут привлекаться к субботникам, к участию в озеленении 

территории дошкольной образовательной организации, возить дошкольников на 

представления, экскурсии в выходные дни, совместно посещать музеи. 

Таким образом, при взаимодействии с родителями в дошкольной образовательной 

организацией по вопросам нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста 

педагоги применяют следующие формы:  

- коллективные и индивидуальные,  

- письменные формы общения;  

- стенды, собрания-встречи ]3, С.188-191]. 

Направления взаимодействия дошкольной образовательной организацией с семьей по 

вопросам нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная 

деятельность. 
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На сегодняшний день роль семьи и школы в формировании всесторонне развитой 

личности, сохранении и укреплении здоровья детей младшего школьного возраста 

значительно возрастает. Семья и школа должны создавать благоприятные условия для 

сохранения и укрепления физического, психического здоровья учащихся и формирования 

здорового образа жизни. Семья, школа и общественность - главные социальные институты, 

отвечающие за воспитание и обучение детей и школьников. Они играют ведущую роль в 

становлении и развитии личности младшего школьника, формировании здорового образа 

жизни, сохранении и укреплении его здоровья. 

Важным условием воспитания младшего школьника является взаимодействие в 

системе «семья-ребенок-школа». На это указывал еще В.А. Сухомлинский, отмечая, что 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка без взаимосвязи семьи и школы 

невозможно. В широком смысле «взаимодействие» является философской категорией, 

отражающей процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и изменение состояния, а также порождение одним объектом другого. 

Формирование положительной мотивации младших школьников к здоровому образу 

жизни и воспитание ответственного отношения к здоровью, прежде всего, зависит от 

правильного взаимодействия школы и семьи, от целенаправленно организованной 

совместной работы родителей, учителей начальных классов. Многочисленные исследования 

последних лет показывают, что около 30-35 % детей, поступающих в первые классы, имеют 

хронические заболевания и значительные отклонения в состоянии здоровья. По 

статистическим данным Министерства Здравоохранения Республики Казахстан более 80 % 

выпускников общеобразовательных школ имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья, и по медицинским показаниям они не готовы к службе в вооруженных силах. Всё 

более широкое распространение получают не только сердечно-сосудистые, но и нервно-

психические и другие опасные заболевания (СПИД, птичьи грипп). 

Неблагополучное состояние здоровья детей дошкольного возраста и школьников, 

наблюдающееся в последние десятилетия в Республики Казахстан, вызывает серьёзные 

опасения специалистов, поскольку здоровье подрастающего поколения является 

национальной безопасностью нашей страны. 

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья младших школьников 

является формирование у них знаний о здоровом образе жизни. Знания о ЗОЖ формируются 

в ходе уроков и во внеурочной деятельности. В ходе развития представлений о здоровом 

образе жизни предпочтение лучше отдать простым методам и приемам: «урокам здоровья», 

беседам, рисованию, играм, проектной деятельности. 
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Таким образом, одним из ведущих направлений в работе по охране и укреплению 

здоровья учащихся должно быть гигиеническое воспитание и обучение, удовлетворяющее 

реальные потребности детей. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизни 

человека в формировании личности. Известно, что 40 % психических и физиологических 

заболеваний взрослых закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное 

воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической 

культуры будущего взрослого человека. 

В основе формирования здорового образа жизни лежат такие его составляющие как 

научные знания, медико-профилактические меры, рациональный режим дня, труда и отдыха, 

двигательная активность, правильно организованное питание и отсутствие вредных 

привычек.  

Для младших школьников соблюдение режима дня имеет особое значение. С одной 

стороны, их нервная система еще далеко не зрелая и предел истощаемости нервных клеток 

довольно низок, а с другой стороны - новые условия жизни, необходимость адаптации к 

нелегким для организма ребенка физическим и психическим нагрузкам, связанным с 

систематическим обучением, ломка старых стереотипов поведения и деятельности и 

создание новых предъявляют повышенные требования ко всем физиологическим системам. 

Упорядоченность чередования труда и отдыха способствует оптимизации функций 

организма, лучшей адаптации к условиям школы с минимальными физиологическими 

затратами, а нарушения режима дня приводят к серьезным отклонениям в здоровье ребенка, 

и прежде всего к неврозам. 

Основными компонентами режима являются следующие: сон, пребывание на свежем 

воздухе (прогулки, подвижные игры, занятия физкультурой и спортом), учебная 

деятельность в школе и дома, отдых по собственному выбору (свободное время), прием 

пищи, личная гигиена. 

С возрастом соотношение отдельных компонентов режима по времени меняется, более 

продолжительными становятся учебные занятия, менее продолжительными прогулки. Могут 

появляться новые виды деятельности, например, сейчас достаточно распространена трудовая 

деятельность школьников во внеурочное время. 

Однако главным в распорядке дня должно быть разумное чередование умственной и 

физических нагрузок и труда и отдыха, при этом всякая деятельность, как интеллектуальная, 

так и физическая, по характеру и длительности должна быть посильной для ребёнка, не 

превышать пределов его работоспособности, а отдых - обеспечивать полное функциональное 

восстановление организма 

Младший школьный возраст - это период, когда у ребенка особенно выражена 

потребность в двигательной активности. Можно сказать, что основными задачами этого 

возрастного периода является овладение всеми доступными движениями, испытание и 

совершенствование своих двигательных способностей и тем самым приобрести более 

широкую власть, как над собственным телом, так и над внешним физическим 

пространством. 

Двигательные умения и навыки имеют большую образовательную ценность, 

поскольку основой их является творческое мышление. Так же в младшем школьном возрасте 

развитие двигательных качеств особенно тесно связано с восприятием. Дети становятся 

более внимательными, наблюдательными и дисциплинированными, у них укрепляется воля, 

вырабатывается характер. 

Большую роль в формировании ЗОЖ играет рациональность питания младшего 

школьника. В основе рационального питания лежат 5 принципов: регулярность, 

разнообразие, адекватность, безопасность и удовольствие. 

В возрасте 6-8 лет дети очень любопытны и стремятся подражать взрослым, в 9-10 лет 

считают себя взрослыми и стремятся к завоеванию авторитета среди товарищей. Это 

основные мотивы, почему младшие школьники начинают курить. И хотя они знают, что 
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курение вредит здоровью, но эти знания не осознаны ими. Поэтому взрослым необходимо 

рассказывать ребёнку, что на детский организм никотин воздействует в 10-15 раз сильнее, 

чем на организм взрослого. К летальному исходу могут привести 2-3 сигареты, выкуренные 

подряд. Люди, начавшие курить с 15-летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще, 

чем те, кто стал курить после 25 лет. Губительная для здоровья привычка и употребление 

алкоголя. Всего за 8 секунд он достигает клеток головного мозга, вызывая его отравление - 

опьянение. Поэтому пьяный человек теряет контроль над своим поведением, говорит и 

делает то, на что не решился бы в трезвом состоянии. По данным некоторых исследований, к 

9-10 годам половина мальчиков и треть девочек уже знают вкус спиртных напитков. Причём 

по собственному желанию попробовали лишь 3,5 % из них . Приобщиться к наркотикам 

ребёнок может в раннем возрасте. Известны случаи токсикомании (вдыхание клея, лака) 

среди детей 7-8 лет. Младшие школьники, как правило, наркотики не пробуют, но 

интересуются их действием, способами употребления, а информацию о последствиях 

употребления всерьёз не воспринимают. В младшем школьном возрасте закладывается 

первое эмоциональное отношение к наркотикам, и если первая информация, полученная от 

кого-то из детей (во дворе, в школе), положительная, то у ребёнка может возникнуть 

желание попробовать их. Поэтому важно как можно раньше, ещё в дошкольный период, 

формировать у детей однозначно отрицательное отношение к наркотикам. Токсикомания - 

один из самых опасных видов наркомании. Уже в течение первых недель снижаются 

умственные способности, слабеет концентрация внимания. Полностью деградирует сфера 

эмоций. Под действием токсинов происходит распад мозговой и нервной ткани и поражение 

центральной нервной системы. 

В результате научных исследований доказано влияние факторов риска, среди которых 

и вредные привычки, на возникновение различных форм патологии организма. Например, 

курение ведет к возникновению ишемической болезни сердца, заболеванию легких, 

способствует появлению злокачественных опухолей. Так как некоторые факторы риска 

начинают действовать уже с детства, то и причинумногих заболеваний (большинства форм 

неинфекционной патологии, и том числе и сердечно-сосудистых заболеваний) следует 

выявлять и устранять, начиная с детского возраста. Факторы риска широко распространены 

среди детей и подростков. Но и именно в этом возрасте грамотно проводимые меры 

профилактики действуют особенно эффективно. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Основная задача школы в 

организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, 

воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый 

характер. Формы взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания младших 

школьников могут быть индивидуальные (посещение семьи ребенка, беседы, консультации 

на психолого-педагогические темы, индивидуальное педагогическое поручение, работа с 

неблагополучными семьями, переписка с родителями), групповые (конференции, экскурсии, 

деловые игры, психо-технические упражнения, педагогические дискуссии, семейные клубы) 

и коллективные (собрания, конференции, концерты, открытые уроки, семинары). В 

настоящее время в процесс взаимодействия семьи и школы все больше внедряются 

информационные технологии (сайт школы, электронный журнал, сотовая связь, электронная 

почта и т.п.), что позволяет включить в воспитательный процесс даже самых занятых 

родителей, делая его удобным, быстрым, непрерывным и психологически комфортным. 
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Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве. Организм ребенка 

очень пластичен, он гораздо чувствительнее к воздействиям внешней среды, чем организм 

взрослого; и от того, каковы эти воздействия - благоприятные или нет, зависит, как сложится 

его здоровье. 

Большое значение в охране и укреплении здоровья ребенка принадлежит его 

гигиеническому обучению и воспитанию. 

Гигиеническое воспитание - это часть общего воспитания, а гигиенические навыки - 

это неотъемлемая часть культурного поведения. Глубоко не правы те, кто считает, что 

сообщение детям гигиенических знаний и привитие им гигиенических навыков является 

делом медицинских работников. Это кровное дело родителей, тем более что грань 

отделяющая навыки гигиенического поведения от элементарных правил общежития, 

настолько неопределенна, что ее можно считать несуществующей [1]. 

Приходить в детский сад или школу с чистыми руками - это гигиеническое или 

общекультурное правило? Закрывать рот носовым платком при кашле? Не приходить в 

детский сад или школу больным? Все эти правила и обосновывающие их знания должны 

войти в сознание детей путем внушения, систематического воспитания и это должны делать 

в первую очередь родители. 

Педагоги (Ф.С. Левин-Щирина, В.Г. Нечаева, В.А. Горбачева и др.) и психологи (В.С. 

Мухина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и др.) доказали, что дети дошкольного возраста 

способны осознанно усваивать, не только правила, но и нормы поведения и 

взаимоотношений. При этом, конечно, действует фактор специфики возраста, который 

ограничивает и объем правил и норм, и глубину их осознания [2]. 

Изучив теоретический материал по вопросу о формировании культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста, можно сделать вывод о 

том, что ученые, как правило, рассматривают эту проблему в целом, не заостряя внимания на 

особенностях того или иного возраста ребенка.  

Для того чтобы воспитание культурно-гигиенических навыков осуществлялось 

успешно в дошкольном образовательном учреждении необходимо организовать обстановку 

так, чтобы она не препятствовала этому процессу. 

Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда факторов: условий, 

возраста, с которого начинается эта работа, эмоционального отношения ребенка, 

упражнений в определенных действиях. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки в значительной степени формируются в 

дошкольном возрасте, так как центральная нервная система ребенка в высшей степени 

пластична, а действия, связанные с принятием пищи, одеванием, умыванием, повторяются 

каждый день и неоднократно. 

Наиболее успешно гигиенические навыки формируются у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. В дальнейшем приобретенные навыки необходимо закреплять и 

расширять. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте дети начинают проявлять 

самостоятельность в самообслуживании. Интерес, внимание ребенка к бытовым действиям, 
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впечатлительность нервной системы дают возможность взрослым быстро научить ребенка 

определенной последовательности операций, из которых складывается каждое действие, 

приемам, которые помогают выполнять задание быстро, экономно. Если же это время 

упустить, неправильные действия автоматизируются, ребенок привыкает к неряшливости, 

небрежности. 

Таким образом, в ДОУ важное внимание уделяется воспитанию здорового 

дошкольника. Одним из важных факторов развития здоровой личности является 

формирование у детей культурно – гигиенических навыков 
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Психосоматические расстройства и их ролевая нагрузка на степень заболеваемости 

населения постоянно возрастает, отсюда на современном этапе заинтересованность в данной 

проблеме усиливается. Указанные расстройства удивляют, природа их многообразна, 

поэтому все чаще они становятся объектом изучения. 

Понятие «психосоматика» (от греч. – душа и – тело), которое в широком смысле 

используется в медицине для обозначения такого подхода к объяснению болезней, при 

котором особое внимание уделяется роли психических факторов в возникновении, течении и 

исходе соматических заболеваний [6]. Впервые понятие «психосоматический» появляется в 

1818 году, и принадлежит Иоганну-Христиану Гейнроту. Более приближенные к 

современным понятиям в отношении соединения понятия «психо» и «соматика», в 

направлении клинической медицины стали работы: Ф. Александер, С. Джелифф, Ф. Данбар, 

Э. Вейсс, О. Инглиш и др., которые появились и были распространенны в 20–50-х годах XX 

века. 

Обратившись к истории, мы можем наблюдать картину интеграции в отношении 

мысли о взаимопроникновении соматического (телесного) и психического (душевного). Это 

отмечено в трактатах древних философов и медицинских исследованиях. 

Огромный вклад в научное исследование психосоматических соотношений при 

психической и соматической патологии внесли такие отечественные ученые, как В.М. 

Бехтерев, В.А. Гиляровский, К.А. Скворцова, Е.К. Краснушкин, А.Р. Лурия и другие [7]. 

Рассмотрим понятие «психосоматическое расстройство», которое предполагает 

соматическое заболевание. Оно основывается на психологических факторах или 

проявлениях, которые обострились в результате их воздействия. 

Представленные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) статистические 

данные свидетельствуют, что от 38 % до 42 % всех пациентов, обращающихся к терапевтам, 

относятся к группе психосоматических больных. Обзор исследований многих практикующих 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/08/20/formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-u-detey-mladshego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/08/20/formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-u-detey-mladshego
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специалистов показывает, что существует ряд заболеваний, в которых роль 

психосоматических факторов чрезвычайно велика, в частности к ним можно отнести 

Кондакова И.М. Такие заболевания как гипертония, язва желудка, сахарный диабет, 

глаукома относятся к психосамотическим. Уже доказано, что появление данных заболеваний 

зависит от личностных особенностей. К примеру, коронарные заболевания развиваются по 

преимуществу у целеустремленных, честолюбивых, нетерпеливых людей, а язвенная болезнь 

– у тревожных, раздражительных людей с повышенным чувством долга. 

Нельзя не упомянуть создателя метода позитивной психотерапии доктора 

медицинских наук Пезешкиана Н., который также считает, что в основе соматических 

заболеваний лежат психологические проблемы. В книге «Психосоматика и позитивная 

психотерапия» автор описал 40 заболеваний, которые могут иметь психологическую 

природу возникновения. Вот некоторые из них: 

- бронхиальная астма, 

- различные заболевания кожи и аллергия, 

- гипертония и гипотония, 

- головная боль и мигрень, 

- рак, 

- шизофрения и депрессия, 

- нарушение сна, 

- нарушения глотания и кашель, 

- нервная анорексия и булимия и т.д. [4]. 

Далее в своей работе психолог Лекрон Лесли акцентирует внимание на причинах 

психосоматических реакций: 

1. Противоборство двух противоположностей личности (на бессознательном уровне) 

приводит к внутреннему конфликту. Эта борьба приводит к «партизанской войне», 

основным акцентом которой может быть психосоматический симптом. 

2. Признаки физических недомоганий могут выражаться в ряде фраз: «нестерпимая 

головная боль», «не могу переваривать», «не знаю, как буду ходить». В тот момент 

заболевает какой-то орган, либо трудно дышать, возникают мигрени, нарушается работа 

желудочно-кишечного тракта и так далее. 

3. Очень необычным является собственный интерес или получение, какой либо 

выгоды – к данному направлению можно отнести проблемы со здоровьем, приносящие 

определенную условную выгоду их обладателю. Образованный симптом появляется на 

бессознательном уровне, это не обман и не симуляция, симптом реален, т. к. «обслуживает» 

какую-то определенную цель. 

4. Мы все родом из детства, поэтому причинами болезни могут быть травматический 

опыт прошлого, чаще – тяжелый детский опыт. Этот опыт как бы отражается на телесном 

уровне, дожидаясь своего часа для способа его переработать. 

5. Идентификация может быть связана с сильной эмоциональной привязанностью к 

человеку. Часто этот человек может умереть, умирает или уже умер, что вызывает страх. 

6. Внушение – это признание (на бессознательном уровне, без критики) идеи о 

собственной болезни. Данный симптом могут внушить люди, которые обладают большим 

авторитетом для этого человека или случайно оказавшиеся рядом в момент особого 

эмоционального накала. 

7. Самонаказание, психосоматический симптом играет роль бессознательного 

самонаказания. Данный симптом связан с реальной или воображаемой виной, которая мучает 

человека. Самонаказание облегчает переживание вины, но может существенно осложнить 

жизнь [5]. 

Значимый вклад в исследования психосоматических явлений внес Франц Александер. 

Описанные семь психосоматических заболеваний в труде ученого «Психосоматическая 

медицина», объясняют природу возникновения наследственной предрасположенности, а 

также отсутствия эмоционального тепла в семье и сильных эмоциональных переживаний 
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взрослой жизни. Далее ученым выделены симпатические реакции нервной системы, которые 

ведут к высокому кровяному давлению, диабету, ревматическому артриту, заболеваниям 

щитовидной железы и головным болям. Парасимпатические реакции ведут к язвам, поносу, 

воспалению толстой кишки и запорам. Также в ходе исследований, сделан акцент на том, что 

сердечные заболевания чаще всего возникают у врачей, адвокатов и работников 

исполнительных органов. 

Наука не стоит на месте и на современном этапе определен ещё ряд 

психосоматических расстройств, которые имеют психогенное происхождение: 

- неврозы, 

- ожирение, 

- нервная анорексия, 

- нервная булимия, 

- бронхиальная астма, 

- язвенный колит, 

- болезнь Крона, 

- гастроэнтерит, заболевание кожи и др. 

Так как расширена природа появления указанных заболеваний, отсюда объясняется и 

расширенный круг специалистов, работающих с симптоматикой. Появилась такая категория 

больных как «психосоматические больные» с ними уже работают: психологи и 

психотерапевты, к которым часто направляет врач, выяснив, что проблемы со здоровьем 

носят психологический, а не органический характер. 

Психолог или психотерапевт для устранения психосоматических симптомов 

использует различные методы и техники в рамках психологического консультирования: 

методы арттерапии (работа с рисунком, песочная терапия, фототерапия, лепка и работа с 

глиной), метод гипноза с внушением, нейро-лингвистическое программирование (НЛП), 

гештальттерапию и др. 

Проводимый в течение последних трех лет анализ показал, что из 100 % пациентов, 

обратившихся с соматической симптоматикой, психосоматический компонент имели 75 %. 

Основными аспектами данных симптомов были выявлены деструктивные отношения 

в семье, различного рода посылы со стороны системной семейной структуры, что в свою 

очередь влияет на формирование комплексов в процессе развития личности и установку 

негативных копинг – стратегий поведения. 

Один и тот же эмоциональный стресс вызывает у разных людей различные реакции и 

заболевания. Это различие определяется не только генетической предрасположенностью к 

определенным заболеваниям, но и характерологическими особенностями человека, типом 

эмоциональных реакций. Если у личности вспыльчивой, возбудимой, склонной к агрессив-

ным реакциям и вынужденной их сдерживать обычно повышается артериальное давление, то 

у человека застенчивого, впечатлительного, с комплексом неполноценности возникает 

неспецифический язвенный колит. Соответственно, каждый человек будет болеть по-

разному, поскольку любая мысль, надолго застрявшая в голове, со временем обязательно 

«перекидывается» на тело. Причем за каждую эмоцию страдает «своя» часть тела: 

Голова - главный центр, в котором живет наше «я». Это подсознательно чувствуют 

маленькие дети: играя в прятки, они прячут только голову. Все остальное - не так уж важно, 

все остальное - «факультатив». Голова «раскалывается» от проблем, «пухнет» от забот, «кру-

жится» от успехов и счастья - в общем, что бы ни случилось, голова в любом событии - пер-

вый участник. Именно здесь формируются «директивы», которые потом «спускаются» на 

тело. 

Уши - для того, чтобы слышать то, что приятно слышать. Если прослушано много 

злобных слов, «в знак протеста» может потечь сера, начаться шум или уши просто 

«отключатся» на некоторое время. Лучше всего это видно на детях, чьи родители часто 

скандалят. Результатом становятся всевозможные отиты и воспаленные аденоиды третьей 

степени (с глухотой). 
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Другая детская реакция: если школьная учительница много кричит, ребенок при виде 

нее автоматически отключает слух и перестает слушать ее даже во время урока. 

Глаза - глядят на все, что происходит во внешнем и внутреннем мире. Если 

происходящее резко пугает - от страха в глазах темнеет или появляется пелена (катаракта, 

глаукома, ослабление зрения). Жизнь прекрасна - розовые очки. Жизнь ужасна - все в черном 

цвете. Боимся будущего - развивается близорукость, не нравится настоящее - глаза 

становятся дальнозоркими. 

Горло - это невысказанные фразы, невыплаканные слезы. Горло человека, 

впадающего в истерику и орущего все подряд, выигрывает перед горлом, которое должно 

постоянно сдерживаться. Если мы не согласны с говорящим, но не имеем возможности 

высказаться, заменой протеста будет кашель, чувство осиплости или желание попить. 

Легкие - если жизнь представить в качестве марафона, то по состоянию «дыхалки» 

удастся определить, хорошо ли вы идете по дистанции. Если есть проблемы - значит, 

задыхаетесь и неплохо бы сбавить обороты. Второе трактование легких, более глубокое - 

страх вдыхать жизнь полной грудью, боязнь расслабиться. 

Ноги - в буквальном смысле несут нас по жизни. Если впереди нет большой цели, 

вполне возможно, что ноги под любым предлогом откажутся идти дальше. Под «предлогом» 

психосоматика понимает артриты, артрозы, варикозное расширение вен, тромбофлебиты. 

Кстати, люди, постоянно стирающие ноги обувью, подсознательно желают сделать 

передышку в пути. 

Кишечник - демонстрирует самую прямую связь между психикой и сомой. 

Кишечник переваривает ситуации, которые нам подкидывает жизнь. Медвежья болезнь 

перед сессией означает желание скорей проскочить экзаменационный кошмар. Запор обычно 

означает, что мы не готовы «переварить» новые события. Тошнота перед важным разговором 

говорит о том, что мы желаем вывернуться наизнанку, лишь бы избежать «разбора полетов». 

Значительная часть психосоматических проблем пренатального (внутриутробного), 

натального (в процессе родов) и постнатального (после родов) происхождения. Именно в эти 

периоды закладывается фундамент здоровья человека. 

Взаимосвязь тела и психики всегда двунаправленная. Поэтому на практике появляется 

дополнительная возможность косвенного, опосредованного воздействия на проблему: на 

телесную проблему - через психику, на психическую проблему - через тело. Особенности 

развития психосоматических болезней диктуют и своеобразие терапевтического 

вмешательства. Прежде всего, необходимо купировать непосредственную 

соматовегетативную реакцию организма (подъем АД, боль и т.д.). Затем необходимо 

присоединить психосоматическую терапию и/или психотропные средства. В аллопатии с 

этой целью назначаются транквилизаторы, антидепрессанты, снотворные, ноотропы - 

препараты, не решающие проблему и не влияющие на причину, а лишь блокирующие 

психоэмоциональное состояние. Не стоит забывать и о массе противопоказаний к 

применению данной группы терапевтических средств, а также о формировании зависимости. 

Прекрасной альтернативой подобной терапии является психосоматическая 

биоэнерготерапия. 

Цель психосоматической терапии - коррекция личностных черт больного, его реакции 

на окружающее, разрешение психотравмирующей ситуации, урегулирование 

взаимоотношений в семье и т.д. Только подобный лечебный подход может способствовать 

истинному выздоровлению. 
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Аннотация: в данной работе представлены результаты эмпирического исследования 

уровня тревожности у детей подросткового возраста. В работе изучен уровень и характер 

школьной тревожности у подростков, а также межличностной и самооценочной тревоги. 

Термин «тревожность» в понимании Анн Л.Ф трактуется как склонность индивида к 

переживанию тревоги, которая представляет собой эмоциональное состояние, появляющейся 

в ситуации неопределенной опасности и проявляющейся в форме ожидания 

неблагополучного развития событий. Тревога может выражаться в ощущении 

беспомощности, в бессилии перед внешними факторами, а также преувеличении их влияния 

и агрессивного характера [2]. Понятие «тревожность» в поминании А.М. Прихожан 

трактуется, как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как 

эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента [4]. 

Ряд исследований показывают, что каждый человек, вне зависимости от возраста, 

сталкивается с психологической тревожностью. Наиболее чутко и значительно их 

переживают именно подростки, данный возраст называют трудным, что особо отмечает 

актуальность данной темы. Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной 

ситуации развития. В психологии этот период называют переходным, трудным, критическим 

возрастом [3]. Особые изменения происходят в жизнедеятельности подростка, перестройки в 

организме, которые вызывают непривычные ощущения и тревожность, дискомфорт и 

беспокойства, что создает существенное напряжение. Внутри подросткового возраста 

принято выделять младший подростковый (10-13 лет), или 5-6 классы, и старший 

подростковый возраст (13-15 лет), или 7-8 классы [1]. 

В данном эмпирическом исследовании выявлении уровня тревожности у подростков 

принимали участие 17 учеников (8 девочек и 9 мальчиков), обучающиеся в средней школе-

лицей №2 города Ерейментау. Средний возраст подростков составил 15 лет. 

Для достижения данной цели исследования мною была проведена методика автором 

является Анн Л.Ф., которая используется для определения уровня тревожности и самооценки 

у детей подросткового возраста. Данная методика построена так, чтобы подросток оценивал 

ситуации, вызывающие степень тревоги и выявил сферы действительности, являющейся для 

него основным источником тревоги [2]. Мною были перечислены ситуации, с которыми дети 

подросткового возраста могли часто встречаться в жизни. Из перечисленных ситуаций для 

подростков могли быть неприятными, вызывать волнение, беспокойство или же вызывать 

тревогу. Задача учащихся была представить, как можно яснее каждую из предложенных 

ситуаций обвести кружком ту цифру, которая указывает, в какой степени эта ситуация может 
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вызвать у них опасение, беспокойство, тревогу или страх. Если ситуация совершенно не 

казалась подростку неприятной, то он обводил цифру «0». Если ситуация беспокоила или же 

волновала, обводил цифру «1». Ситуация, которая была достаточно неприятной и вызывала у 

подростка такое беспокойство, что ему хотелось бы избежать данной ситуации, то он 

выделял цифру «2». Ситуация, которая была очень неприятна, она вызывала тревогу и страх, 

подросток обводил цифру «3». Если ситуация для подроста крайне неприятна, и она 

вызывает у него очень сильное беспокойство, сильный страх, подросток в таком случае 

обводил цифру «4». Текст данной методики состоял из 30 ситуаций, предложенных детям 

подросткового возраста. Методика включала ситуации трех типов: первый тип - это 

ситуации которые связанные со школой, общением и учителями; ко второму типу 

относились ситуации актуализирующие представления о себе; и третий тип представлял 

ситуации общения. Следовательно, виды тревожности, выявляемые с помощью данной 

шкалы обозначены так: школьная, самооценочная и межличностная. 

В заключении данной методики подсчитывается общая сумма баллов отдельно по 

каждому разделу шкалы и по шкале в целом. Полученные результаты интерпретируются как 

показатели уровней соответствующих видов тревожности. 

Результаты показали, что самыми часто встречающимися является тревожность в 

общении с другими людьми. Далее у подростков 15-16 лет возникает тревожность, связанная 

с учебной деятельностью, в основном это страх перед контрольными работами (32%), 

тревожность, связанная с самооценкой, встречается преимущественно у девочек (45%). 

Особое внимание в исследовании уделено уровню тревожности, испытываемые подростками 

в коммуникативной сфере. Результаты исследования показали, что большинство подростков 

испытывают тревожность в межличностном общении (55,5%). Отмечается, что в основном, 

тревожность возникает в общении со взрослыми. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод: Дети подросткового 

возраста сталкиваются с трудностью в коммуникативной сфере. 

Для полного завершения исследования мною была проведена методика Дж. Тейлора. 

Данная методика называется «Шкала явной тревожности», она предназначена для выявления 

тревожности, как относительно устойчивого образования в подростковом возрасте (13-16 

лет). Методика содержит 65 вопросов, из них 11 вопросов так называемой контрольной 

шкалы, которая выявляет тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы [5]. 

В данных предложениях описаны события, случаи и переживания. Если подросток 

был согласен с данным предложением, то он подчеркивал слово «ВЕРНО», а если не 

согласен, то отмечал слово «НЕВЕРНО». Примерно время заполнения занимало 25 минут. 

В самом начале необходимо обработать результаты по шкале лжи, так как данная 

шкала диагностирует склонность давать социально одобряемые ответы. Обработанная мной 

шкала лжи показала, что подростки отвечали правдиво и искренне, так как их показатель не 

превышал 6 баллов. Затем подсчитав суммарную оценку по шкале тревоги было выявлено, 

что 63% подростков набрали 15-25 баллов, что свидетельствовало о среднем уровне тревоги 

(с тенденцией к высокому уровню), а остальные 37 % набрали от 5- 15 баллов, что говорит о 

среднем уровне тревоги (с тенденцией к низкому уровню). 

Проанализировав результаты теста по двум методикам, можно сделать следующий 

вывод, что ведущих факторов тревожности, существующих отдельно не выявлено, все 

факторы взаимосвязаны между собой. Наиболее большее количество подростков отмечаются 

с высоким уровнем тревожности, страх самовыражения и несоответствия ожиданием 

взрослых. Конечно большое значение на увеличение тревожности оказывают также 

особенности психофизиологической организации, которая снижает приспособляемость 

подростка к ситуациям носящий стрессовый характер, повышающая вероятность 

неадекватной реакции на тревожный фактор среды. Проведённая работа показала, что 

тревожность проявляется как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие 

опасности является выражением неудовлетворения ведущих потребностей подростка. 

Причина возникновения тревожности у подростков, согласно проведенному исследованию 
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является причина неудовлетворенности социальным общением, такая как страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих, негативные переживания ситуаций, связанных с 

необходимостью самораскрытия. 
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Аннотация.Установлено, что вопрос развития коммуникативных умений младших 

школьников – это важная проблема сегодняшнего дня. В данной статье представлено 
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Одним из важных факторов воздействия, развития и роста познавательной активности 

у человека является общение. Младший школьник активен в общении со сверстниками и 

взрослыми, любознателен. Поэтому необходимо развивать коммуникативные способности у 

учащихся начальной школы [1,с.110] . 

В младшем школьном возрасте происходит продолжение формирования личности. 

Насколько легко ребёнок будет уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать 

контакт, зависит его дальнейшая учебная, рабочая деятельность, его судьба и место в жизни. 

А именно в этот период закладывается навык брать на себя ответственность за свою речь и 

правильно её организовывать, чтобы установить отношения с окружающими людьми. Также 

закладывается умение дисциплинировать себя, организовывать как личную, так и групповую 

деятельность, понимание ценности сотрудничества, общения и отношений в совместной 

деятельности. [2,с.3-4] 
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Общение - это коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп. В 

процессе общения между участниками коммуникации происходит обмен разного рода 

информацией. Способность к общению включает в себя понятие «коммуникативные 

навыки». 

Коммуникативные навыки - это навыки, позволяющие человеку получать и 

передавать информацию. 

Информация помогает производить анализ и качественную характеристику 

высказываний, которые использованы детьми в процессе реального и специального 

организованного общения. [3,с.5] 

Коммуникативный навык - могоплановый процесс, необходимый для организации 

контактов между людьми в ходе совместной деятельности.Общение представляет собой 

взаимодействие двух или более субъектов, состоящее в обмене между ними сообщениями, 

имеющими предметный и эмоциональный аспекты.Функции общения многообразны. В 

системе взаимосвязей человека с другими людьми выделяются такие функции общения, как 

информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-

коммуникативная. 

Информационно-коммуникативная функция общения - это, по сути, передача и прием 

информации, как некоего сообщения. В нем имеют место два составных элемента: текст 

(содержание сообщения) и отношение к нему человека (коммуникатора). Изменение доли и 

характера этих составляющих, т.е. текста и отношения к нему сообщающего, может 

существенно повлиять на характер восприятия сообщения, на степень его понимания и 

принятии, а, следовательно, отразиться на процессе взаимодействия между людьми. 

Информационно-коммуникативная функция общения хорошо представлена в 

известной модели Г.Лассуэлла, где в качестве структурных единиц выделяются такие звенья, 

как коммуникатор (кто передает сообщения), содержание сообщения (что передается), канал 

(как передается), реципиент (кому передается). Эффективность передачи информации может 

выражаться степенью понимания человеком переданного сообщения, его принятия 

(отвержения), включая новизну и актуальность информации реципиента. 

Регулятивно-коммуникативная функция общения направлена на организацию 

взаимодействия между людьми, а также на коррекцию человеком своей деятельности или 

состояния. Эта функция признана соотносить мотивы, потребности, намерения, цели, задачи, 

предполагаемые способы деятельности участников взаимодействия, корректировать ход 

выполнения намеченных программ регулировать деятельность. Общение здесь может быть 

нацелено на достижение сработанности, спаянности, установление волевого единства 

действий людей, объединенных как в малые контактные группы, так и большие общности 

(например, сработавшиеся бригады на производстве, сплоченные воинские подразделения и 

т.п.). Показателем эффективности реализации этой функции общения служит степень 

удовлетворенности совместной деятельностью и общением, с одной стороны, и их 

результатами - с другой. 

Аффективно-коммуникативная функция общения представляет собой процесс 

внесения изменений в состояние людей, что возможно и при специальном 

(целенаправленном), и при непроизвольном воздействии. В первом случае сознание и 

эмоции изменяются под влиянием заражения (процесса передачи эмоционального состояния 

другими людьми), внушения или убеждения. Потребность человека в изменении своего 

состояния проявляется у него как желание выговориться, излить душу и т.п. Благодаря 

общению у человека меняется общий настрой, что соответствует информационной теории 

систем. Само общение может, как усиливать, так и снижать степень психологического 

напряжения. 

В ходе общения действуют механизмы социальной перцепции, люди лучше узнают 

друг друга. Обмениваясь впечатлениями, они лучше начинают разбираться в себе, учатся 

понимать свои достоинства и недостатки. Общение с реальным партнером, как отмечалось 

ранее, может осуществляться с помощью разнообразных средств передачи информации: 
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языка, жестов, мимики, пантомимики и др. Люди различаются между собой по умению 

пользоваться этими средствами. Нередко в разговоре слова имеют меньшее значение, чем 

интонация, с которой они произносятся. То же можно сказать и о жестах: порой всего лишь 

один жест может полностью изменить смысл произнесенных слов. [4,с.38] 

Основные приемы и типы упражнений, вытекающих из потребности в общении, 

следующие: 

создание речевых ситуаций, выбор их из потока учебных заданий; 

ролевые игры, экскурсии и другие способы накопления материала;любые виды 

деятельности, которые могут вызвать способность высказываний; 

рисование картин, ведение записей и дневников;создание сюжетов по воображению, в 

том числе сказочных; 

выбор разнообразных жанров: доклад, выступление по радио, телепередача, реклама; 

«проба пера», т. е. литературно-творческие опыты в прозе, стихах, в драматических 

жанрах. 

Коммуникативные методы опираются на теорию речевой деятельности. Они 

учитывают 4 ступени: 

- ситуативную; 

- мотивационную; 

- восприятие речи собеседником; 

- обратную связь. 

Метод. Упражнения для развития коммуникативной мотивации учащихся. 

Упражнение №1. Гляжусь в себя, как в зеркало. 

Цель упражнения:помочь учащимся адекватно оценить свои речевые умения и 

определить трудности, связанные с речевым высказыванием. 

Развивать потребности поддержки сверстников в формировании речевых умений. 

Процедура выполнения упражнения:Учитель предлагает учащимся в течение 5 

минут заполнить анкету. Опрос проводится анонимно. 

Затем учащиеся обмениваются своими анкетами и обсуждают их в группах или парах. 

Каждая группа делает выводы по анализу анкет. В их задачу входит определение общих 

проблем коммуникации, касающихся всего класса. 

Важные выводы сообщаются представителем от каждой группы. Вопросы и 

замечания учителя допустимы, но ограничены. Общий результат оформляется учащимися в 

виде плаката, который строится по принципу анкеты и вывешивается на стену. [5,с.190] 

Таким образом, получится общее зеркало речевой коммуникации класса, которое 

позволяет педагогу построить дальнейшую работу с классом в этом направлении. 

Упражнение 2. Анализ устных ответов учащихся. 

Цели упражнения:Помочь учащимся высказать свои интуитивные коммуникативные 

стратегии в области устных ответов. 

Вместе искать пути и способы улучшения оценок за устный ответ. 

Процедура выполнения упражнения: Для выполнения задания учитель пишет на 

доске тему разговора: « что мне необходимо сделать, чтобы получить более высокую оценку 

за устный ответ по…». Во время обдумывания ученики записывают на небольших листочках 

свое мнение по данному вопросу. 

Они объединяются в пары и обмениваются выработанными стратегиями с партнером. 

Вопросы и советы партнера завершают картину. Затем создаются новые пары (лучше по 

принципу случайности) и снова происходит обмен стратегиями. 

По окончании работы все мнения учащихся анализируются в нескольких рабочих 

группах, которые суммируют все выработанные стратегии и представляют их в виде плаката. 

В конце, в случае необходимости, учитель может дать пояснения и разрешить 

возникшие проблемы. 

Материалы для выполнения упражнения: 

- лист ватмана; 
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- листы для индивидуальной работы учащихся; 

- фломастеры; 

- песочные часы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дидактическая игра способствует 

формированию речевой активности учащихся. Игра не только помогает овладеть навыками 

социального общения и усвоить нормы поведения, но и имеет важное значение для 

эмоционального развития детей. В игре дети воспроизводят реальные ситуации, используя 

знакомые средства для решения специфических проблем. Для большинства детей невероятно 

трудно вести себя по отношению к другим детям дружелюбно, доброжелательно, вместе 

добиваться каких-либо результатов. Дети, которые уже овладели этим умением, часто 

бывают несправедливо строги к тем, кто от них отстаёт, поэтому в совместной игре может 

возникнуть конфликт. Следует приглядеться к тому, что мешает ребёнку в общении с 

другими детьми, и обучать его умению налаживать отношения со сверстниками, используя 

различные дидактические игры. 

В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В игре 

формируется самооценка. Общение в игре ставит каждого на своё место. Дети развивают 

свои организаторские способности, укрепляют возможные качества лидера или тянутся за 

лидером в классе. Класс во главе с лидером - лучшая, наиболее естественная модель 

социализации ребёнка принятия им норм общения и взаимодействия с людьми. [6,с. 233-235] 

Игра подготавливает детей к продолжению дела старшего поколения, формируя, 

развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в 

будущем предстоит выполнить. Игра - первая деятельность, которой принадлежит особенно 

значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении его 

внутреннего содержания. 

Дидактическая игра всегда одновременно существует как бы в двух временных 

измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она дарит сиюминутную радость, 

служит удовлетворению назревших актуальных потребностей. С другой, - она всегда 

направлена в будущее, так как в ней моделируются какие-то жизненные ситуации, либо 

закрепляются свойства, качества, состояния, умения, способности, необходимые личности 

для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций. 

Общение младшего школьника со сверстниками разворачивается в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого, 

отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра 

оказывает огромное влияние на развитие общения детей в этот период. [7, с.147-149] 

Выбранный метод планируется использоваться нами для проведения исследования в 

начальных классах школы с целью опубликования результатов исследования в дипломной 

работе. 
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Актуальность проблемы мотивации учебной деятельности относится к числу важных 

проблем в процессе обучения. Это объясняется, тем что главным аспектом успешности в 

любой деятельности, в том числе и обучения, является ее правильная мотивация. Правильная 

мотивация обучения позволяет управлять и учебным процессом, что становится важным для 

достижения его успешности. 

Проблемой мотивации занимались многие педагоги и психологи в их числе 

П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Р.С. Немов. Е.П. Ильин 

рассматривал мотивацию как динамический процесс формирования мотива, а мотив как 

сложное интегральное (системное) психологическое образование, побуждающее к 

сознательным действиям и поступкам и служащее для них основанием (обоснованием). Р.С. 

Немов определяет мотивацию как «совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность» 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел в психологический 

обиход для объяснения причин поведения человека. 

Мотивация выступает как процесс непрерывного выбора и принятия решения на 

основе взвешивания поведенческих альтернатив. Мотивация объясняет целенаправленность 

действий, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 

достижение определенной цели. Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит 

самому субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 

побуждающим к совершению определенных действий. Мотив также можно определить как 

понятие, которое в обобщенном виде представляет множество диспозиций. 

Потребность в самоутверждении продолжает развиваться в молодости. Мотивы 

самоутверждения (доминирования) проявляются в стремлении человека влиять на других 

людей, контролировать их поведение, быть авторитетным, убедительным. Они проявляются 

в стремлении доказать истину другим, быть победителем в споре, навязать другим свои 

взгляды, вкусы, стиль и моды, решение проблем. В студенческой учебной деятельности эта 

потребность повышает удовлетворенность учением, вызывает облегчение его процесса, 

повышает ответственность в отношении к учению. Мотив доминирования повышает 
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эффективность учебной деятельности, особенно тогда, когда вносится элемент 

соревновательности, а также тогда, когда он сочетается с мотивов в достижениях. Одним из 

адекватных мотивов учения современных студентов является познавательная потребность. 

Она проявляется в том, что человек стремится расширить опыт, знания, упорядочить то и 

другое, стремится быть компетентным, развивает способность свободного оперирования 

знаниями, фактами, стремится понимать существо проблемы, вопроса, систематизирует опыт 

посредством умственных действий, стремится создавать логически непротиворечивую и 

обоснованную картину мира. Поскольку студент еще не участвует в решении реальных 

задач, возникающих в условиях производства (в том числе и в условиях педагогического 

труда), то главной и вполне осмысленной его целью становится овладение способами и 

приемами учебной деятельности, приобретение нужной системы фундаментальных знаний, 

овладение социальным статусом студента. Постепенно с приобретением профессиональных 

знаний они глубже осмысливают профессиональные тонкости своей будущей 

специальности, у них формируется определенное отношение к будущей профессиональной 

деятельности. Познавательная потребность в сочетании с мотивом в достижениях оказывает 

очень сильное влияние на повышение успеваемости, создает глубокую удовлетворенность 

учебой в ВУЗе.  

Установка на профессиональную компетентность связана с наличием способностей и 

талантов в определенной области (научные исследования, техническое проектирование, 

финансовый анализ и т.д.). Люди с такой установкой хотят быть мастерами своего дела, они 

бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере, но быстро 

теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать свои способности. Одновременно 

эти люди ищут признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, подобающем их 

мастерству. 

В качестве экспериментальных методов использовались следующие диагностические 

средства: Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А. А. Реана, В. 

А. Якунина) 

Методика изучения мотивов учебной деятельности разработана на кафедре педагогической 

психологии Ленинградского университета (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина) и 

выявить наиболее значимые для студентов мотивы обучения в вузе. 

Инструкция: Прочитайте внимательно приведенные в списке мотивы учебной 

деятельности. Выберите из них пять, наиболее значимых для Вас. Отметьте значимые 

мотивы знаком «X» в соответствующей строке 

Обработка результатов. Определяется частота называния мотивов в числе наиболее 

значимых по всей обследуемой выборке. На основании полученных результатов 

определяется ранговое место мотива в данной выборочной совокупности (школа, класс, 

группа и т.д.). Результаты заносятся в форму. 

 

Список мотивов   

1. стать высококвалифицированным специалистом 13 чел 

2. получить диплом 13 чел 

3. успешно продолжить обучение на последующих курсах 10 чел 

4. успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 13 чел 

5. постоянно получать стипендию 0 

6. приобрести глубокие и прочные знания 12 чел 

7. быть постоянно готовым к очередным занятиям 4 чел 

8. не запускать изучение предметов учебного цикла 0 

9. не отставать от сокурсников 3 
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10. обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 12 чел 

11. выполнять педагогические требования 0 

12. достичь уважения преподавателей 0 

13. быть примером для сокурсников 3 чел 

14. добиться одобрения родителей и окружающих 7 чел 

15. избежать осуждения и наказания за плохую учебу 4 чел 

16. получить интеллектуальное удовлетворение 2 чел 

 

Для анализа определялась частота называния мотивов. что указывало на их 

наибольшую значимость. На основании полученных результатов определялось ранговое 

место мотива в данной выборочной совокупности. 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми мотивами 

обучения для студентов-психологов группы ПИП-32 являются следующие мотивы: 

- Мотив № 1- Стать высококвалифицированным специалистом. 

- Мотив № 2- Получить диплом. 

- Мотив № 4- Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». 

- Мотив №6 Приобрести глубокие и прочные знания. 

- Мотив № 10- Обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности. 

Наименее значимыми мотивами обучения для данной выборочной совокупности 

явились: 

- Мотив № 5- Постоянно получать стипендию 

- Мотив № 8- Не запускать предметы учебного цикла. 

- Мотив № 11- Выполнять педагогические требования. 

- Мотив № 12- Достичь уважения преподавателей. 

- Мотив №16 - Получить интеллектуальное удовлетворение. 

В результате проведенного исследования были выявлены доминирующие мотивы 

учебной деятельности студентов. К ним относятся: 

- Желание стать высококвалифицированным специалистом 

- Получение диплома 

- Успешное обучение на «хорошо» и «отлично». 

- Приобретение глубоких и прочных знаний. 

- Обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности. 

На этой основе можно предложить: 

Процесс профессионального обучения студентов университета должен подкрепляться 

интенсивной, околопрофессиональной деятельностью на всех этапах обучения 

(исследовательские группы, профессиональные общества и т.д.); 

студентам с низким уровнем мотивации учения должно уделяться повышенное 

внимание со стороны академического руководства с целью создания условий повышения 

мотивации; 

Мотивация достижения успеха является определяющим фактором в мотивации 

учебной деятельности и в становлении студента в будущей профессии, выполняя связующую 

функцию при переходе от одного вида мотивации к другой. Мотивация к учебной 

деятельности студента может быть представлена как соотнесение целей, которые он 

стремится достигнуть, и внутренней активности его личности. Высокая мотивированность 

студента выражается в принятии им целей и задач обучения как личностно значимых, так и 

необходимых. При изучении, мотивации к учебной деятельности необходимо рассмотрение 

вопроса о мотивации достижений в совокупности с мотивацией избегания неудач. 

Необходимо отметить значимость способностей студента к целеполаганию и рефлексии в 

учебной деятельности как одних из основных компонентов мотивации к учебной 
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деятельности. Студент осознанно и самостоятельно организующий процесс учебной 

деятельности, должен иметь навыки целеполагания, т. е. умение ставить цели, планировать и 

организовывать учебную деятельность. Таким образом, в нашем исследовании мы исходим 

из предпосылки, что на формирование мотивации к учебной деятельности оказывают 

влияние особенности, обусловленные личностными психологическими характеристиками 

студентов первого курса, и специфика образовательного процесса в зависимости от 

направления обучения в ВУЗе. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Айтжанова. Д.К. студентка 3 курса 

группы «Педагогика и Психология» 

КУ. Им. А. Мырзахметова 

(Республики Казахстан, г. Кокшетау) 

Научный руководитель- к.п.н., доцент Иванкова. Н.В. 

 

В современных условиях мотивация учебной деятельности студентов является одной 

из наиболее актуальных проблем общества в целом, это связано с профессиональной 

успешностью будущих специалистов. Какследствие, это создает условия для полноценной 

адаптации личности в социуме, что, в конечном итоге, гарантирует повышение качества 

жизни. 

Мотивация – это процесс стимулирования самого себя и других людей на 

деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей 

организации.[1]. 

Учебная мотивация студентов в основном зависит исключительно от собственных 

волевых качеств и стремления к получению знаний.  

Применительно к учебной мотивации студентов понимается как совокупность 

факторов и процессов, которые, побуждают и направляют личность к изучению будущей 

профессиональной деятельности. Мотивация выступает как внутренний движущий фактор 

развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня 

формирования, возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. 

Для понимания определения мотивации нужно знать разницу между мотивированием 

и мотивацией. Мотивация – это система внутренних и внешних мотивов, которые 

заставляют человека поступать определенным образом. Мотивация имеет индивидуальный 

характер, поэтому она зависит от наших интересов и потребностей.Мотивация может быть 

внутренней и внешней, она побуждает каждого из нас к достижению какого-либо результата. 

Мотивация-это желание двигаться к цели, достигать ее любыми путямине смотря на 

препятствия. Мотивация это причина, этой причиной может быть учеба, работа, семья и т.д. 



207 

 

Мотивация - процесс стимулирования самого себя и других на определенную деятельность, 

направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации. Активная 

деятельность в определенном направлении, где человек достигает своих целей это тоже 

мотивация.Мотивация - это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение какой-либо деятельности. 

Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение, 

деятельность личности.  

Мотивирование-это действие одного человека на другого, с целью побудить 

работать человека лучше чем есть. 

Мотивирование может происходить разными путями, например если ты студент, то 

этим может быть хорошие оценки, работодатель может мотивировать своего работника 

повышение или премиями. 

Мотивирование возникает как более или менее продолжительный процесс активации 

побудительных сил поведения и действий личности. 

От того насколько человек мотивирован зависит его производительность и результат. 

Существует два вида мотивации у студентов-это внутренняя и внешняя. 

Формирование внутренней мотивации у студента, является ключевой проблемой в 

образовательной практике, поскольку от нее зависит дальнейший результат и формирование 

будущих специалистов.  

Процесс обучения должен способствовать становлению студента как активного 

субъекта учебной, будущей профессиональной деятельности, способного преодолевать 

трудности, стремящегося к успеху, к высококачественному выполнению деятельности. 

Поскольку мотивация влияет на успешность обучения, эффективность выполнения 

профессиональной деятельности, определяет личную активность студентов в учебном 

процессе. [2]. 

Как отмечает А.Г. Бугрименко, мотивы студентов делятся на внутренние и внешние. 

Преимущественно внутренне мотивированные студенты более погружены, включены в 

учебный процесс. Внутренне мотивированные студенты более активные, сознательны, 

уделяют внимание как общеобразовательным, так и узкопрофессиональным предметам. 

Студенты с внешней мотивацией меньше погружены в учебную деятельность. [3]. 

Мотивация учебной деятельности студентов зависит также от выбора 

образовательных учреждений и профессии. Не все студенты пошли учится на ту или иную 

профессию по собственному выбору, у таких студентов в большем случае будет низкая 

мотивация, из-за не интереса к данной профессии. Психологи выделяют целую группу 

мотивов, которые могут изменить отношение студентов к своим учебным обязанностям. К 

ним можно отнести: познавательные (желание узнать что-то новое); прагматичные 

(например иметь высокую заработную плату, или работать в престижной фирме и т.д.); 

социальные (ответственность за свое будущее, желание утвердиться в обществе); а сколько 

развита мотивация учебной деятельности студентов можно проследить с помощью 

различных методик. Мною был использован опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

опросник А.А. Реана. 

Рекомендация: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ «да» 

или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как явное 

«да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное 

«нет» и «скорее нет, чем да».  

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который 

первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее точным. Текст опросника: 1. 

Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех; 2. В деятельности 

активен; 3. Склонен к проявлению инициативности. 4. При выполнении ответственных 

заданий стараюсь, по возможности, найти причины отказа от них; 5. Часто выбираю 

крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично высокие по трудности. 6. При 

встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления; 7. При 
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чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов; 8. Продуктивность 

деятельности в основном зависит от моей собственной целеустремленности, а не от 

внешнего контроля;9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях 

ограничения времени, результативность моей деятельности ухудшается; 10. Склонен 

проявлять настойчивость в достижении цели. 11. Склонен планировать свое будущее на 

достаточно отдаленную перспективу; 12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно; 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний 

контроль; 14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие; 15. В случае неудачи при 

выполнении какого-либо задания, его притягательность, как правило, снижается; 16. При 

чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач; 17. Предпочитаю 

планировать свое будущее лишь на ближайшее время; 18. При работе в условиях 

ограничения времени результативность моей деятельности обычно улучшается, даже если 

задание достаточно трудное; 19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от 

поставленной цели, я, как правило не отказываюсь; 20. Если задание выбрал себе сам, то в 

случае неудачи его притягательность еще более возрастает. 

Обработка результатов и критерии оценки: 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается 

общее количество набранных баллов. 

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на 

неудачу (боязнь неудачи). 

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация на 

успех (надежда на успех). 

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что 

мотивационный полюс ярко не выражен.[4]. 

Методику по мотивации успеха и боязнь не удачи я провела с 3 курсом. В нем 

участвовало 15 человек. В процессе проведения данной методики были заданы 

вышеперечисленные вопросы. Все ответы студентов были зафиксированы и подсчитаны. По 

результатам данной методики, было выявлено, что 50 процентов диагностируется боязнь 

неудачи. 20 процентов более выражено стремление к достижению успеха. 30 процентов, 

мотивационный полюс ярко не выражен. Первые 50 процентов относятся к группе - 

мотивация успеха. Такой тип обычно более активные и также большую инициативу в работе. 

Если встречаются препятствия, то иную способы их преодоления. 19 процентов, мало 

мотивированы, малоинициативные. Ставят перед собой неоправданно завышенные цели; 

плохо оценивают свои возможности. 31 процент менее мотивированы недели другие, не 

считают учебную деятельность важной на данный момент. По моим наблюдениям можно 

сказать,что студенты имевшие негативную мотивацию, участвовавшие в этом опроснике 

поступили в университет не по желанию, так как на это может повлиять многие факторы. 

Активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, 

неудачи. Студенты с мотивацией успеха выбрали ту профессию к которой они стремились с 

самого начала. Студенты с низкой мотивацией могли поменять свой выбор во время 

обучения из-за определенных факторов, которые повлияли на выбор профессии.  

Таким образом, результаты проведенных мной исследований позволили мне сделать 

следующие выводы: 

Следуя из выше сказанного текста, мотивация для студентов играет важную роль в 

образовании, дальнейшем обучении и жизни студентов.В результате проведённого 

исследования я выявила, что доминирующим мотивом учебной деятельности выступает не 

только получение диплома, но и новые знания. 
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Аннотация. В статье рассмотрена направленность личности, раскрыты компоненты 

направленности, представлены результаты изучения направленности личности студентов.  

Ключевые слова: направленность, личность, деятельность. 

Понятие «Направленности личности было введено в психологическую науку 

С.Л.Рубинштейном, который определял его как « динамические тенденции, которые в 

качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами в свою очередь, определяясь 

ее целями и задачами « [1.c .519]. 

Е.П. Ильин выделяет две сущностных стороны направленности личности [2, с. 174]: 

1. «Совокупность или система мотивационных образований», включающая желания, 

влечения, потребности, склонности, убеждения, идеалы, мотивы личности; 

2. «Эта система определяет направление поведения и деятельности человека», т. е. 

становится «вектором поведения» (по А.А. Ухтомскому). 

Исходя из классификации сущностных сторон направленности личности, можно 

сказать, что потребности, интересы, идеалы, мотивы личности определяют, почему человек 

действует, чего он хочет добиться как субъект деятельности. 

Так как направленность личности включает в себя две тесно связанные тенденции 

(«предметное содержание» и возникающее при этом «напряжение») [1, с. 519], то наиболее 

точным, на мой взгляд, будет понятие «потребности личности», данное Е.П. Ильиным. 

Потребность личности - «это отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в 

данный момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение (потребностное состояние) 

и побуждающее психическую активность, связанную с целеполаганием» [2, с. 38].  

Возникновение потребности личности - механизм, запускающий активность человека 

на поиск и достижение цели, удовлетворяющей эту потребность [3, с. 10]. Этот механизм 

касается не только базовых потребностей человека (органических), но и социальных 
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потребностей (в знаниях, умениях, общении и т. п.), формирующихся в процессе 

социализации. 

В ходе исследования теории по данной теме, у меня появился интерес опытным путем 

проверить и выяснить приоритетную направленность личности студентов ВУЗа. Для 

осуществления своей цели, я решила использовать методику определения направленности 

личности Б.Басса, опубликованную в 1967г. В опросе участвовало пять студентов ВУЗа 

разных возрастов и специальностей. 

 Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три 

варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или 

соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или 

же наименее соответствует реальности. Ответ «наиболее» получает 2 балла, «наименее» - 0, 

оставшийся невыбранным - 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для 

каждого вида направленности отдельно. 

Благодаря методике, можно выявить следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 

статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 

интровертированность. 

2. Направленность на общение (О) - стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб 

выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 

цели. 

 Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны 

три варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов необходимо выбрать тот, который лучше всего 

выражает точку зрения по данному вопросу. Несмотря на то, что некоторые вопросы могут 

быть равносильными, необходимо отобрать из них только один, а именно тот, который в 

наибольшей степени отвечает мнению тестируемого и более всего ценен для него. Букву, 

которой обозначен ответ (А, Б, В), необходимо писать на листе для записи ответов рядом с 

номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой «больше всего». 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов нужно выбрать тот, который дальше всего 

стоит от точки зрения испытуемого, наименее ценен для него. Букву, которой обозначен 

ответ, вновь нужно писать на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего 

пункта, в столбце под рубрикой «меньше всего». 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов тестируемый использует две 

буквы, которые и запишет в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. Главное правило стараться быть максимально правдивым. Среди вариантов 

ответа нет «хороших» или «плохих», поэтому не нужно стараться угадать, какой из ответов 

является «правильным» или «лучшим». [4, c.30]. 

Обработка результатов осуществлялась в соответствии с ключом: 

№ 

п/п. 
Я О Д 

№ 

п/п. 
Я О Д 

№ 

п/п. 
Я О Д 

1 А В Б 10 А В Б 19 А Б В 

2 Б В А 11 Б В А 20 В Б А 



211 

 

 

Для наилучшей наглядности результаты опроса я занесла в таблицу.  

 

Таблица № 1. 

 

 На себя На общение На дело 

Студент №1 27 22 32 

Студент №2 23 33 25 

Студент №3 26 28 26 

Студент №4 29 26 26 

Студент №5 27 28 26 

Примечание: разработано автором 

 

Согласно результатам опроса, один студент из пяти направлен на дело, то есть 

ведущую роль в своей жизни он отдает своей деятельности; трое из пяти направлены на 

общение, это говорит о том, что для этих студентов важно всегда находиться в процессе 

общения; один студент из пяти – на себя, это значит, что для данного студента на первом 

месте всегда будет он сам, его чувства, эмоции, желания и потребности. 

Методика Б.Басса, проведенная мною в ВУЗе, показала, что направленность личности 

студентов различна, но всё же есть преобладающая направленность и это направленность на 

общение. Это характеризуется тем, что коммуникативные способности именно у этой 

возрастной группы на достаточно высоком уровне.  
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Актуальность исследования выбора профессии - начиная со школьных лет мы все 

стоим перед вопросом выбора будущей профессии. Профессия, если она правильно 

подобрана, приносит человеку ряд положительных аспектов. Это могут быть, например, 

профессиональные достижения, которые приносят радость, самовыражение через дело, 

которым человек занимается, и многое другое, что в целом приводит к общей 

удовлетворенности прожитой жизнью. 

Выбор профессии осложняется тем, что в современном мире насчитывается более 40 

тысяч различных видов деятельности. Однако мир профессий непостоянен, ведь постоянно 

рождаются новые профессии и умирают старые. В среднем профессия существует от 5 до 15 

лет, так же профессия может видоизменятся до неузнаваемости, в особенности в век 

цифровых технологий. Как бы продолжая мысль Л.И. Божович, Г.И. Щукина, исследуя 

познавательный интерес в учебном процессе, отмечала, что в подростковом возрасте 

познавательный интерес - ведущий мотив, который через деятельность способствует 

формированию общей направленности личности [4]. В связи с этими фактами школьникам 

очень трудно принять нужное решение в выборе будущей профессии. Именно поэтому, 

помочь ему самоопределиться личностно и профессионально призваны педагоги и психолог, 

которые должны быть вооружены знаниями психологических особенностей развития 

ребенка в этом возрасте, в частности знаниями о характере его интересов. [1]  

С точки зрения Т.И. Михалевой познавательные интересы определяют выбор 

профессии, что, в свою очередь, влияет на отношение старшеклассника к учебной 

деятельности. Последнее зависит и от мотивов поведения. 

При выборе будущей профессии следует учитывать склонности и интересы личности. 

Безусловно, интерес как направленность личности [3] оказывает влияние на 

профессиональную ориентацию. Изучение же занятий подростков по интересам в свободное 

время поможет определить правильный подход к организации внеклассной работы с ними. 

Это тем более важно, поскольку увлеченность любимым делом оказывает влияние на 

духовное, нравственное развитие личности. Поэтому школьный психолог должен помочь 

выявить склонности учащегося с помощью методик. По методике Л.А. Йовайши выделяются 

следующие профессиональные склонности:  

1. СКЛОННОСТЬ К РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ. Профессии, связанные с обслуживанием 

(бытовым, медицинским справочно-информационным), управлением, воспитанием и 

обучением. Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, 

способность находить общий язык с людьми, понимать их настроение, намерения, помнить 

их особенности. 

2. СКЛОННОСТЬ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ) РАБОТЕ. 

Профессии, связанные с научной, исследовательской деятельностью. Ученые отличаются 

рациональностью, независимостью и оригинальностью суждений, аналитическим складом 

ума. 

3. СКЛОННОСТЬ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ. Круг этих профессий очень 

широк: производство и обработка металла; монтаж, ремонт и обслуживание механизмов, 

зданий, конструкций; обработка и использование различных материалов; управление 

транспортом; изготовление изделий. 

4. СКЛОННОСТЬ К ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Профессии 

творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий часто 

отличают оригинальность и независимость. 

5. СКЛОННОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Профессии, 

связанные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и 

оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии, предъявляют особые требования к 

физической подготовке, здоровью, характеру. 

6. СКЛОННОСТЬ К ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 
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делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, 

лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии 

требуют от человека собранности и аккуратности. 

Исходя из вышеизложенных фактов, я с помощью действующего школьного 

психолога провела исследование на выявление склонностей школьников. 

Среди учеников 11 класса провела методику Л.А. Йовайши . Методика Л.А. Йовайши 

предназначена для определения склонностей личности к различным сферам 

профессиональной деятельности.[2] 

Результаты исследования приведены в таблице ниже. Фамилии изменены. 

 

№ ФИО Склонности 

1 Акназарова А. Склонность к практической деятельности 

2 Абишев Д. Склонность к эстетическим видам деятельности 

3 Гальченко Р. Склонность к работе с людьми 

4 Головенко В.  - 

5 Гальцев Н.  Склонность к работе с людьми 

6 Егорова В. Склонность к исследовательской работе  

7 Иванов И. Склонность к эстетическим видам деятельности 

8 Идрисов М. Склонность к работе с людьми 

9 Колосова А. Склонность к практической деятельности 

10 Кенжибеков К. Склонность к эстетическим видам деятельности 

11 Кыпшикбаев У. Склонность к исследовательской работе 

12 Мороз М. Склонность к практической деятельности 

13 Отиншина Д. Склонность к экстремальным видам деятельности 

14 Омарова А. - 

15 Симоненко Д. Склонность к практической деятельности 

16 Сверидов П. Склонность к исследовательской работе 

17 Смагулова Э. Склонность к практической деятельности 

18 Тулегенов Т. Склонность к работе с людьми 

19 Тимошев Л. Склонность к эстетическим видам деятельности 

20 Талиновцева К. Склонность к практической деятельности 

21 Трейс М. Склонность к эстетическим видам деятельности 

22 Тлеубаева Ж. Склонность к работе с людьми 

23 Улжанов Б. Склонность к планово-экономическим видам 

деятельности 

24 Хуторян В. Склонность к практической деятельности 

25 Храмова Т. - 

26 Хамидов Р. Склонность к работе с людьми 

27 Шанин М. Склонность к практической деятельности 

28 Шаимова З. Склонность к практической деятельности 

29 Якушева А. - 

Результаты методики были таковы , что из 29 учеников 11 класса - 8 учеников имеют 

склонность к практической деятельности, 5 учеников имеют склонность к эстетическим 

видам деятельности, 6 учеников имеют склонность к работе с людьми , 3 учеников имеют 

склонность к исследовательской работе, 1 ученик имеет склонность к экстремальным видам 

деятельности, 1 ученик имеет склонность к планово-экономическим видам деятельности и у 

4 учеников опрос не дал точных результатов. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что при выборе 

профессии ученики испытывают значительные трудности. 
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Исходя из вышеизложенных результатов, школьный психолог при грамотной 

консультации может помочь ученикам 11 класса при выборе профессии. 
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Внутренний психологический климат характеризует взаимоотношения работников в 

коллективе. На него влияет удовлетворенность человека группой и своим местом в ней, 

совместимость и взаимоотношения с окружающими, степень участия в управлении, 

самоуправлении, стиль руководства. Во многом он зависит и от умения членов коллектива 

сознательно жить по законам коллектива, подчиняться установленным ими самими 

требованиям и порядкам. Итак, что же такое коллектив? Коллектив (от лат. collectifious - 

собирательный) - группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в 

процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития. В 

последние годы слово «коллектив» часто заменяется словом «команда». В коллективе 

формируется особый тип межличностных отношений, характеризующихся высокой 

сплоченностью как ценностно-ориентационным единством, самоопределением личности. 

Коллективистическое самоопределение является самым первым феноменом этого 

коллектива, обеспечивающим указанную интеграцию. Оно выступает в качестве особого 

качества межличностных отношений в коллективе, это основная реакция личности на 

давление со стороны коллектива [1]. Коллективы различаются между собой не только 

численно, но и психологически, и эти различия проявляются в характере внутреннего 

климата, состояния и степени сплоченности их участников. Е. С. Кузьмин считает, «что 

понятие психологический климат отражает характер взаимоотношений между людьми, 

преобладающий тон общественного настроения, уровень управления, условия и особенности 

труда и отдыха в данном коллективе» [2]. В. М. Шепель одним из первых попытался 

раскрыть содержание понятия социально-психологический климат «как эмоциональную 

окраску психологических связей членов коллектива, возникающей на основе их близости, 

симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей» [3]. Р. Х. Шакуров 

рассматривает понятие «психологического климата с двух его сторон: психологической, 

которая раскрывается в эмоциональных, волевых, интеллектуальных состояниях и свойствах 

группы и социально-психологической, которая проявляется в интегративных особенностях 

психологии группы, значимых для сохранения ее целостности и для ее функционирования 
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как самостоятельного объединения людей» [4]. Под психологическим климатом коллектива 

или группы подразумевают следующее: 

Совокупный портрет социально-психологических качеств группы сотрудников;  

Психологический настрой;  

Преобладающий характер взаимоотношений между членами; [5] 

Для выявления психологической атмосферы коллектива в первом классе школы №10 

г.Кокшетау я провела методику А.Ф.Фидлера. 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В 

основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что допускает 

анонимное обследование, а это повышает ее надежность. Надежность увеличивается в 

сочетании с другими методиками (например, социометрией). 

Инструкция к тесту. Бланк методики представляет собой таблицу, в которой 

приведены противоположные по смыслу пары слов, характеризующие атмосферу в Вашем 

коллективе. Ответ отмечается на бланке в виде знака (х). Чем ближе к правому или левому 

слову в каждой паре Вы поставите знак (х), тем более выражен этот признак в Вашем 

коллективе. Столбец под номером 1 имеет крайнюю выраженность положительного 

признака, а столбец под номером 8 имеет крайнюю выраженность отрицательного признака, 

указанного в паре. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие         Враждебность 

2.Согласие         Несогласие 

3.Удовлетворенность         Неудовлетворе

нность 

4.Продуктивность         Непродуктивн

ость 

5.Теплота         Холодность 

6.Сотрудничество         Несогласованн

ость 

7.Взаимная 

поддержка 

        Недоброжелат

ельность 

8.Увлеченность         Равнодушие 

9.Занимательность         Скука 

10.Успешность         Безуспешность 

 

Обработка и анализ результатов теста. 

Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева направо от 1 до 8 баллов. Чем 

левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в 

коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 
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На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 

По результатам методики было выявлено что у большинства детей в классе 

положительное отношение к коллективу. И лишь у четверых из двадцати двух 

отрицательное. 
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Проблема формирования положительной самооценки у детей младшего школьного 

возраста является актуальной в наши дни. Каждый ученик где бы он не находился, в школе, 

дома, на улице, подвергается разным воздействиям со стороны людей находящихся рядом.  

Самооценка - это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей.  

В последние годы идея об определяющей роли активности личности в собственном 

развитии стала в педагогике общепризнанной. В настоящее время системообразующим 

ядром индивидуальности является самооценка личности, которая во многом определяет 

жизненные позиции человека, уровень его притязаний, всю систему оценок [1]. 

Личность развивается самостоятельно, задача же школы – сделать это самотворчество 

прогрессивным, раскрыть перед учащимися широкое поле возможных достижений, которое 

часто не открывается самим учащимся в силу ограниченного жизненного опыта, недостатка 

знаний о самом себе и окружающем мире, неосвоенности всего богатства культуры и т.п. [1]. 

Объективная самооценка – это проблема многих взрослых, сформировавшихся как 

личность людей, не говоря уже про младших школьников. Именно ранняя диагностика в 

оказании своевременной профессиональной помощи помогает учащимся в будущем вырасти 

с правильной самооценкой. А ведь если пронаблюдать за многими успешными людьми, то 

можно заметить, что у них объективная самооценка. 

В связи с переходом казахстанских школ на обновленную систему образования, этот 

вопрос очень актуален особенно для школьников возрастной группы от 3 до 16 лет. Ведь 

именно эта возрастная группа сейчас находится на обучении по обновленной программе. 

Спектр изучения самооценки огромен…. Обновленная система образования требует от 

учащихся умения самооценивания, взаимооценивания, работы в паре, группе, коллективе, 

умение правильно, не стесняясь выражать свои мысли, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, толерантность, коммуникабельность и т.д. И если проанализировать каждый из 

вышеперечисленных навыков, то сразу «видно», что основой всех этих качеств является 

самооценка ученика, ребенка, личности.Еще нужно открыто говорить о том, что ребенок 

находится в социуме не только школьного коллектива, где более или менее поведение 
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окружающих регламентируется правилами школы, регулируется взрослыми, но и в социуме 

улицы, где дети, подростки бывают жестоки и оказывают большое влияние на самооценку 

личности. И это, к сожалению, не всегда положительное влияние. И если у ребенка нет 

правильно сложившейся самооценки, своего собственного «Я», своей точки зрения, которую 

он умеет отстоять, то, к сожалению, он становится «ведомым». 

Меня заинтересовало изучение самооценки учащихся, как одно из жизненно важных 

качеств в современном обществе. Для изучения самооценки учащихся мой выбор пал на 

учащихся 2 класса т.к. во второй класс дети приходят в основном адаптированными 

школьниками. Период адаптации к систематическому обучению, к новым обязанностям, 

новым отношениям со взрослыми и сверстниками закончен. Теперь маленький школьник 

хорошо представляет себе, что ждет его в школе. 

Под влиянием активной учебной деятельности происходят значительные изменения в 

психофизиологическом развитии учащихся. У учащихся семи-восьми лет наблюдается 

наибольший разброс психологических и физиологических показателей, так как для этого 

возрастного периода характерна высокая индивидуальная вариативность темпов созревания, 

в среднем она равняется полутора годам [2]. Именно в этот период важно определить 

самооценку учащихся и выступить фасилитатором при ее правильном формировании. 

Изучая не малое количество диагностик в данном направлении, мой выбор пал 

напсиходиагностическую методику: «Лесенка» Т. Д. Марциновской. Данная методика 

показалась мне более доступной для учеников 7-8 лет. А ее результаты могут обширно 

рассказать мне и педагогу класса о уровне самооценки учащихся класса в общем и 

индивидуально каждого. Для того чтобы провести данную методику учащимся раздают 

листы с нарисованной на нём лестницей и объясняют значение ступенек. Важно проследить, 

правильно ли учащиеся поняли ваше объяснение. Данная методика включает в себя семь 

ступенек: 1 ступенька – «завышенная самооценка»; 2, 3 ступенька – «адекватная 

самооценка»; 4 ступенька – «заниженная самооценка»; 5, 6 ступенька – «низкая 

самооценка»; 7 ступенька – «резко заниженная самооценка» 

Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «очень 

хорошие» и даже «самые хорошие» дети. В любом случае это должны быть верхние 

ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уже тем более на самой 

нижней) говорит не об адекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, 

неуверенности в собственных силах [3]. 

Используя в своей практике методику «Лесенка», педагог – психолог или просто 

классный руководитель, может не только изучать самооценку своих учеников, но и 

отслеживать характер ее изменения, выявляя причины этого процесса (предлагая выполнить 

методику повторно). 

Данное диагностическое исследование я провела в КГУ «Вознесенская средняя 

школа», Буландынского района, Акмолинской области. Это самая обыкновенная школа, в 

которой 173 ученика, 13 классов- комплектов, со средней наполняемостью классов 15-16 

человек. 

Диагностическое исследование, с целью выявления уровня самооценки у учащихся, я 

провела во 2 классе. Всего в диагностике приняло участие 14 человек. Давайте рассмотрим 

результаты: на 1 ступеньку («Самый хороший») отнесли себя 8 человек, что составляет 57% 

от общего числа учеников. На 2,3 ступеньки («Хороший») отнесли себя 3 человека – это 21 

%. На 4 ступеньку («Ни хороший, ни плохой») – поставили себя 3 человека – 21% от общего 

числа учащихся в классе. На 5,6,7 ступеньки не отнес себя не один ученик. Если 

проанализировать данные результаты, то можно сделать следующие выводы: у большинства 

учащихся хорошо развита самооценка, которая находится в норме. У трех ребят класса 

самооценка несколько занижена. При беседе с классным руководителем я выяснила, что эти 

ребята часто нарушают общепринятые правила поведения, что с ними часто проводятся 

профилактические беседы как в школе, так и дома. Во время проведения диагностики, я 

спросила у одного мальчика: «Почему ты так считаешь?», его ответ был таков «Я хороший, 
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но иногда я дерусь, из-за этого меня часто ругают». На мой взгляд, чтобы исправить 

сложившуюся ситуацию с этими тремя детьми нужно создавать ситуацию успеха, создать 

условие доверительных отношений, сменить гневные речи на спокойные, систематическое 

объяснение сложившейся ситуации. Лишь системность, спокойствие и терпение родителей и 

педагогов сможет в ближайшее будущее «выравнить» самооценку ребят. 

 Разговаривая с педагогом класса узнала, что и она на своих уроках использует 

социометрию «Лесенка», только с педагогической точки зрения. Интерпретаций данной 

социометрии много, но на уроках в выбранном мной 2 классе активно используется два вида. 

Первый вид «Лесенки успеха» направлен на оценку своей деятельности учащимися во время 

выполнении одного вида деятельности и включает в себя следующие пункты начиная с низу 

в верх: «Я не буду этого делать», «Я не могу этого сделать (не умею, не получается)», «Я 

хочу это сделать!», «Как мне это сделать?», «Я пытаюсь.», «Я могу это сделать!», «Я это 

сделаю!», «Это же так просто!». Второй вид социометрии «Лесенка успеха» направлен на 

«измерение температуры» учащихся по изучаемому материалу (в начале урока: когда только 

была определена тема урока) и в конце урока (кода учащиеся уже активно поработали над 

изучаемым материалом). Данная методика включает в себя четыре ступеньки, отсчет ведется 

снизу вверх: 1 ступенька – «ничего не знаю по данной теме, материалу»; 2 ступенька – «что-

то слышал об этом»; 3 ступенька – «могу рассказать об этом»; 4 ступенька – «могу ответить 

на вопросы по теме урока и применить на практике». Оба вида социометрии позволяют 

учителю увидеть как прошел урок, усвоен ли изучаемый материал, какова общая «картина» в 

классе и увидеть достижения каждого ученика. А для ученика - возможность 

прорефлексировать и увидеть на каком этапе изучения темы урока он находится в данный 

момент и что ему нужно сделать для подъема вверх по «Лесенке успеха». Но качественно 

выполнить данное задание может только рефлексирующий ученик, личность! А как я уже 

писала в начале статьи, что «Самооценка - это оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей». Получается, что везде и всюду такое 

качество как «самооценка» нужно маленькому ученику, не говоря уже о подростке.  

Об этом качестве, об его наличии или отсутствии, о том как правильно его развивать, 

на что обратить внимание, как помочь можно говорить бесконечно… Но одно предельно 

ясно, что это очень важно для нас, для детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, для социума, для общества, для нашего государства! 
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Қазіргі отбасы және оның мәселелері психология, педагогика, әлеуметтану, 

демография, экономика сияқты бірқатар ғылымдардың зерттеу нысанына айналып келеді. 

Аталған ғылымдардың әрқайсысы отбасы қызметтерін және оның даму мәселелерін өз 

ерекшелігіне орай қарастырады. Экономика – бұл отбасының тұтынушы аспектілерін және 

оның өндірістегі материалды игіліктері мен қызметтерін қарастырады. Этнография – түрлі 

этникалық сипаттағы отбасылардың тыныс-тіршілігі ерекшеліктерін зерттейді. Демография – 

халықтың өсу үрдісіндегі отбасы рөлін қарастырады. Педагогика – отбасының тәрбиелік 

мүмкіндіктерін айқындайды[1] .  

Отбасын зерттеуде аталған бағыттардың бірігуі әлеуметтік құбылыс ретіндегі отбасы 

жайлы біртұтас түсінік алуға мүмкіндік береді.  

Отбасы психологиясы – отбасындағы тұлғааралық қатынастар, тұлғаның дамуына 

ықпал ету тұрғысында отбасы ішіндегі қатынастар (олардың тұрақтылығы) заңдылықтарын 

зерттеуге баса назар аударады. Заңдылықтарды білу – отбасылармен практикалық жұмыс 

жасауға, диагностика жүргізуге және отбасылық өзара қатынастарды қайта құруға 

көмектеседі. Тұлғааралық қатынастардың негізгі параметрлері – статусты-рөлдік 

ерекшеліктер, психологиялық дистанция, қатынастар валенттілігі, динамикасы және 

тұрақтылығы.  

Отбасы психологиясының пәні – отбасының қызметтік құрылымы, негізгі 

заңдылықтары және оның даму динамикасы; отбасында тұлғаның дамуы.  

Отбасы психологиясының міндеттері: 

- өмірдің әртүрлі кезеңдеріндегі отбасының қалыптасу заңдылықтарын 

және оның қызметтік-рөлдік құрылымының дамуын зерттеу; 

- некеге дейінгі кезеңді, некелік серіктесті іздеу және таңдау 

ерекшеліктерін зерттеу; 

- ерлі-зайыптылық қатынастардың психологиялық ерекшеліктерін 

зерттеу; 

- бала-ата-аналық қатынастардың психологиялық ерекшеліктерін зерттеу; 

- баланың әртүрлі жас кезеңдерінде дамуындағы отбасылық тәрбиенің 

рөлін анықтау; 

- отбасының қалыпты емес дағдарыстарын зерттеу және оларды жеңу 

стратегияларын жасау. 

Отбасы психологиясы саласында практикалық білімдерді қолдану – отбасы 

психологы мен отбасына кеңес беруші қызметінің келесі түрлерін талап етеді:  

- неке, некелік серіктесті таңдау және некелесу мәселелері бойынша 

психологиялық кеңес беру; 

- ерлі-зайыптылық қатынастар мәселелері (диагностика, түзету, алдын 

алу) бойынша кеңес беру; 

- отбасына дағдарыстық жағдаяттарда және ажырасуда психологиялық 

көмек көрсету; 

- бала-ата-аналық қатынастарға кеңес беру, диагностика жүргізу, алдын 

алу және түзету; 

- балалар мен жеткіншектерді тәрбиелеу мәселелері (дамудағы 

бұзылыстар мен ауытқушылықтарға диагностика жүргізу, алдын алу және түзету) 

бойынша психологиялық кеңес беру; 

- «тәуекелдік топ» балаларын және дарынды балаларды тәрбиелеу 

мәселелері бойынша психологиялық кеңес беру; 

- бала асырау және асыранды балаларды тәрбиелеу мәселелері бойынша 

психологиялық көмек көрсету; 

- «отбасынсыз» (жақындарымен қарым-қатынас депривациясы 

жағдайындағы) тәрбиеленіп жатқан балалар мен жеткіншектердің дамуындағы 

ауытқушылықтар мен бұзылыстардың алдын алу;  
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- нағылеттер жүктілігіне психологиялық кеңес беру және психологиялық 

қолдау; 

- ата-аналардың қалыптасуына психологиялық қолдау көрсету.  

Әлеуметтік институт ретіндегі отбасы қызметтерін анықтау көптеген өзгерістерге 

ұшырады. Қазіргі таңда отбасы – бұл шағын әлеуметтік топ, ерлі-зайыптылық одаққа және 

туыстық байланыстарға, яғни бірге тұрып, ортақ шаруашылықты жүргізіп жатқан ер мен 

әйелге, ата-ана мен балаларға негізделген жеке тұрмыс құрудың маңызды формасы[2].  

Туыстық байланыстардың үш түрі бар: қандас туыстық (ағайындар, апалы-сіңлілер, 

аға-қарындастар), туылу (ата-ана – бала), некелік қатынастар (ер мен әйел, ерлі-зайыптылар).  

Психологиялық-педагогикалық тұрғыда отбасы – бұл ата-ана мен балалар 

арасындағы, ерлі-зайыптылардың және басқа да отбасы мүшелерінің қарым-қатынасының 

тарихи жүйесі болып табылады. Қазақ тілі түсіндірмелерінде «Отбасы – өзіне, неке мен 

қандас туысқа негізделген шағын топ», – деген анықтама берілген.  

Отбасы, біріншіден, шағын әлеуметтік топ ретінде қарастырылады және оның қызметі 

тиімділігі топ ішіндегі коммуникация, яғни отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас, 

билік және көшбасшылық мәселелеріне, жанжалдарды шешуге, әлеуметтік орталармен 

топаралық өзара әрекеттесулерге байланысты.  

Екіншіден, шағын әлеуметтік топ ретіндегі отбасының ерекше сипаты – жоғары 

аффективті қарқындылықпен және отбасы мүшелері арасындағы қатынастардың эмоциялық 

«қанықтылығымен», бір жағынан – махаббатпен, сүйіспеншілікпен, басқа жағынан алғанда – 

өшпенділікпен, жек көрушілікпен, шеттетілумен байланысты.  

Отбасы ұғымымен неке ұғымы қатар жүреді. Неке – айрықша әлеуметтік институт, ер 

мен әйел арасындағы қатынастарды, олардың құқықтарын және бір-біріне және олардың 

балаларына қатысты міндеттерін әлеуметтік жағынан реттейтін, тарихи қалыптасқан қатынас 

түрі. Неке – отбасын құрудың негізі. Неке және отбасы –қандас байланыста тұратын адамдар 

арасындағы байланыстарды реттейтін қоғамдық қатынас түрі, алайда аталған ұғымдар бір-

біріне жақын болғанымен, ұқсас ұғымдар болып саналмайды.  

Отбасы қызметтері. Отбасының маңызды қызметі – адамның қалайтын бақытын 

қанағаттандыратын фелицитивті ( лат. сөзі felicio -бақыт) қызмет болып табылады.  

Отбасы –тұлғаның эмоциялық саулығының маңызды факторы. Махаббат пен неке 

тұлғаның бақытты сезінуі мен өмірге қанағаттануын анықтайды.  

Қазіргі отбасы психологиясы мен отбасылық психотерапияда отбасын талдауға 

қатысты екі теориялық ұстанымды бөлуге болады. Бірінші ұстаным бойынша отбасы – ортақ 

және әртүрлі қызығушылықтары бар индивидтер тобы, отбасылық контекст тұлғаны 

әлеуметтендіру және дамыту ортасы ретінде түсіндіріледі. Отбасын осылайша түсіндіру – 

отбасы психологиясының дербес сала ретінде қалыптасуының бастапқы кезеңіне тән және ол 

белгілі бір дәрежеде мінез-құлықтық тәсілдемеде және психоанализде көрініс табады. Екінші 

ұстаным бойынша отбасы біртұтас жүйе ретінде қарастырылады және талдау «бірлігі» 

отбасы болып табылады. Бұл ұстаным жүйелі отбасылық терапияға және отбасының 

аддитивті емес сипатына баса назар аударатын психологтарға тән. 

Отбасына жоғарыда берілген анықтамада отбасы құрылымының екі жүйесі – ерлі-

зайыптылық және бала-ата-аналық жүйесі нұсқалған. Екі ұрпақ қазіргі нуклеарлы отбасы 

құрамын анықтайды: «отбасы архитекторлары» ретіндегі ерлі-зайыптылар [Сатир, 1992] 

және олардың балалары, яғни ата-аналар сияқты отбасының тең құқылы мүшелері және 

отбасының «құрылысшылары» [3]. 

Отбасы – кез келген жүйе тәрізді бірқатар қызмет атқарады, олар отбасы 

спецификасын, мәдени-тарихи дамуын, сонымен қатар отбасылық өмір циклдері кезеңдерін 

бейнелейді: 

- Экономикалық (материалды-өндірістік), шаруашылық-тұрмыстық. 

Индустриалды қоғамға дейін отбасы барлық негізгі материалды қызметтерді қамтамасыз 

ететін алғашқы топ ретінде қарастырылды. Қазіргі кезеңде отбасының экономикалық 

қызметі оның мүшелерінің табыстарының бірігуімен және бұл табыстарды отбасының әрбір 
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мүшесінің қажеттіліктеріне сай тұтынуға бөлуімен анықталады. Шаруашылық-тұрмыстық 

қызмет отбасы тұрмысын ұйымдастыру түрінде және отбасының әрбір мүшесінің жеке 

тұрмысында жүзеге асады.Үйде атқарылатын міндеттерді бөлу және олардың мазмұны 

тарихи кезеңдермен, өмір жағдайларымен, отбасы құрамымен және өмірлік цикл 

кезеңдерімен байланысты. 

- Репродуктивті (бала туу және халықтың ұдайы өсіп-өнуі). А.Г. Харчев бұл 

қызметті халықтың өсуін қамтамасыз ететін отбасының маңызды әлеуметтік қызметі ретінде 

санайды. Отбасының аталмыш репродуктивті қызметінің маңыздылығы Ежелгі Рим 

қоғамында Август императоры билік еткен кезде Рим азаматтарының дүниеге бала әкелуін 

арттыру заңы шыққанда мойындалды.Өмірге бала әкелуді жоспарлау және халықты өсіп-

өндіру міндеттерін шешу кез келген елдің мемлекеттік саясатының маңызды қызметін 

құрайды.Бұл мәселе бала туу дағдарысымен және адам ресурстары «тапшылығымен» немесе 

керісінше дүниеге бала әкелу деңгейін шектеу қажеттілігімен ұштасып жатса да өзінің 

маңыздылығын жоймайтын мәселе болып табылады.  

- Бала тәрбиелеу қызметі. Отбасы баланы алғашқы әлеуметтендіру институты. Ол 

қоғамның даму үздіксіздігін, адамзат ұрпағының жалғасын, заман байланысын қамтамасыз 

етеді.Отбасындағы тәрбиенің, баланың жақындарымен эмоционалды-жағымды толыққанды 

қарым-қатынасының, баланың ерте жаста үйлесімді дамуын анықтайтындығы белгілі. Бала 

қаншалықты бой жетсе де отбасының тәрбиелік қызметінің маңыздылығы жойылмайды, 

оның тек міндеттері, құралдары, желісі, ата-аналармен ынтымақтасу және келісім 

(кооперация) ғана өзгереді. Қазіргі уақытта бала тәрбиелеу отбасыныңмаңызды әлеуметтік 

қызметі ретінде қарастырылады.  

- Сексуалды-эротикалық қызмет. Дара әрі қайталанбас тұлға ретіндегі тұрақты 

серіктеспен таңдамалы, тұрақты сексуалды қатынастар ғана серіктестердің толық сексуалды 

үйлесімінеқол жеткізуді қамтамасыз етеді.  

- Рухани қарым-қатынас қызметі –отбасы мүшелерінің рухани дамуын көздейді; 

ақпаратпен алмасу; тұлға үшін аса маңызды әлеуметтік-саяси, кәсіби, қоғамдық өмір 

мәселелерін талқылау; әдеби және көркем шығармалар, музыка контексінде қарым-қатынас; 

отбасы мүшелерінің тұлғалық және интеллектуалды өсуіне жағдай жасау. 

- Эмоциялық қолдау және қабылдау қызметі немесе психотерапиялық қызмет 

қауіпсіздік сезімін, эмоциялық өзара түсіністікті және жанашырлықты қамтамасыз етеді. 

Қазіргі отбасында бұл қызметтің басқа аспектісі тұлға бойында өзін-өзі көрсету және өзін-өзі 

таныту қажеттіліктерін қалыптастыруды көздейді.  

- Рекреативті (қалыпқа келтіруші) қызмет – отбасы мүшелерінің нервтік-

психикалық денсаулығы мен психикалық тұрақтылығын қалыпқа келтіру жағдайларын 

қамтамасыз етеді. 

- Әлеуметтік басқару, бақылау және қамқорлыққа алу (отбасының кәмелетке 

толмаған жәнеәрекет ете алмайтын мүшелеріне қатысты) [Зацепин, 1991; Эйдемиллер, 

Юстицкис, 1999]. 

Соңғы онжылдықта адамның аффилиацияға және махаббатқа мұқтаждығын 

эмоциялық қолдау мен қабылдау қызметінің маңызы айтарлықтай артты. Қазіргі қоғамда 

махаббат отбасындағы қатынастардың маңызды сипаттамасы болып табылады, некеге түсу – 

ең алдымен ерлі-зайыптылар арасындағы махаббатпен анықталады. Дегенмен де 

ажырасусебептері көп жағдайда ерлі-зайыптылардың эмоциялық-тұлғалық қатынастарынан 

туындап жатады: ажырасу кезінде ерлі-зайыптылар көбіне махаббат сезімінің және 

эмоциялық жақындықтың жоғалуына, эмоциялық қолдау мен өзара түсіністіктің болмауына 

шағымданып жатады[4].  

Отбасы қызметтері бірдей емес, олар иерархиялық құрылымды құрайды. Қызметтер 

иерархиясы әлеуметтік-мәдени институт ретіндегі отбасы тарихымен анықталады. Ол тарихи 

кезеңдерге, әлеуметтік-мәдени ортаға және отбасының өмірлік циклдері кезеңдеріне 

байланысты өзгеріп отырады. Мысалы, ХІХ ғ. отбасы құрылымы мен тыныс-тіршілігі 

шаруашылық-тұрмыстық қызметтің үстемділігімен анықталды, репродуктивті және бала 
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тәрбиелеу сияқты маңызды қызметтері жанама түрде атқарылды. Дүниеге бала әкелу отбасы 

шаруашылығында жұмыскерлер санын арттыру мақсатымен байланысты болды. Балалар 

жұмыс күшін арттыруға және ата-аналарды қартайған кезде бағып-қағуға кепілдік ретінде 

қажет болды. Отбасында ұл баланың өмірге келуі – басқа қонған бақ ретінде бағаланды, ұл 

балалар отбасының шаруашылық игілігін нығайтатын жігерлі жұмыскерлер болып саналды. 

Қыз баланың өмірге келуі, керісінше отбасының өркендеуін күйретуші қауіп ретінде 

қабылданды. Қыздар тұрмысқа шығып, отбасыншығынға салады, отбасындағы мүліктің бір 

бөлігін өз жасауы ретінде алып кетеді. Отбасының тағы бір қызметі – әлеуметтік мәртебені 

жеткізу қызметі қазіргі қоғамда өз мәнін жоғалтты. Мұрагерлік монархия, аристократиялық 

лауазымды мұрагерлікпен беру мәртебе мен биліктің сабақтастығын қамтамасыз етті. Қазіргі 

уақытта мұндай қызмет тек кейбір бай, қуатты,жоғары қызметтегі отбасыларда жүзеге 

асырылады, әдетте ол мұрагерлік негізінде емес, элитарлы білім беру мен қарым-қатынастың 

тиісті ортасына енгізу есебінен жүзеге асырылады.  

Сонымен, постиндустриалды қоғамдағы отбасының екі маңызды қызметті – 

экономикалық және әлеуметтік мәртебені жеткізу қызметтерін жоғалтты(Т. Парсонс). 

ХХ ғ. өсіп келе жатқан жас ұрпақты әлеуметтендіруші институт ретіндегі отбасының 

рөлі айтарлықтай жоғарылады. Балалық шақтың ұзақтығы ұлғайды, жас шақтарының 

дамуының жаңа кезеңдері пайда болды – балдәурендік шаққа хронологиялық шегі 

анағұрлым кең бозбалалық (бойжету) кезең қосылды[4]. Отбасы өмірінде балаларды 

тәрбиелеу қызметі ерекше маңыздылықты иеленді, ата-аналық қамқорлық кішкентай 

сәбилерге ғана емес, ересектерге де көрсетілетін болды. Баласыздық қазіргі кезеңде ерлі-

зайыптылар үшін отбасылық өмірге қанағатсыздық күйін сезіндіріп, некенің мәнін 

жоғалтты.Қазіргі отбасы – ХХ ғ. екінші жартысындағы және біздің ғасырымыздың 

басындағы отбасы өзін «психотерапиялық одақ» ретінде анықтайтындығы айқын 

байқалады.Отбасы міндеті өзін-өзі дамытуғажәне ерлі-зайыптылар мен балаларының өзін-өзі 

жүзеге асыруына бірегей жағдай жасауымен байланыстырылып келеді. Тәрбие – бала 

құқығын құрметтеуге, әсіресе оның өмір жолын өз бетінше таңдауқұқығын мойындауға 

негізделген ата-аналар мен балалардың тең құқылық ынтымақтастығы сипатымен 

ерекшеленеді. Отбасының қызметтік құрылымының иерархиясындағы өзгерістер тек тарихи 

дамудың жалпы бетбұрыстарын бейнелейді. Әрбір отбасының ерлі-зайыптылардың тұлғалық 

ерекшеліктерін, отбасылық құндылықтарын, әлеуметтік-мәдени, ұлттық, этникалық 

дәстүрлерін, тарихи кезеңдер ерекшеліктерін бейнелейтін өзіндік бірегей иерархиясы 

болады. Қызметтердіңиерархиялық құрылымы туралы айта келе, осы иерархияны отбасы 

мүшелерінің қабылдау ерекшеліктерін де ажыратып алған жөн, яғни отбасы мүшелерінің 

аталған қызметтердің қайсысына баса мән беретіндігін білу қажет[4].Отбасының қызметтік 

құрылымының иерархиясын ерлі-зайыптылар әртүрлі қабылдауы мүмкін. Бұл дегеніміз ерлі-

зайыптылардың өзара түсіністігінің және олардың әрекеттері үйлесімділігінің бұзылуына, 

отбасылық жанжалға, олардың қызметінің тиімсіздігіне, үйлесімсіздікке, деструкцияға 

әкеледі. 
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Важным обстоятельством в жизни младшего школьника является приход в школу, 

которым определяется дальнейшая возможность ребенка проявить себя в новой сфере 

человеческой деятельности – учении. В этот период, у младших школьников 

непосредственно преобладает социальная мотивация учебной деятельности. Она порой 

приводит к достаточно некритичному принятию требований учителя, выступающего для 

школьников в этом возрасте весьма авторитетной фигурой: раз он велит делать что-либо, это 

воспринимается как истина в последней инстанции. 

По М.Р. Гинзбургу выделяется шесть типов мотивов: 

1. Внешний (принуждение родителей). 

2. Учебный (непосредственный интерес к форме и содержанию учебного процесса). 

3. Игровой. 

4. Позиционный (посещение школы дает ощущение взрослости). 

5. Социальный (понимание значимости учения для дальнейших достижений). 

6. Оценочный. 

Мотивы принуждения и отметки являются внешними, а учебный и социальный 

мотивы - внутренними. Что касается игровых и позиционных мотивов, то они являются 

внутренними по психологической сущности, но внешними по отношению к учебной 

деятельности. 

Выявлено, что значимыми для младших школьников являются оценочный, 

социальный, игровой и собственно учебный мотивы. В 1 и 2 классах на 1-м месте по 

значимости находится оценочный мотив. Ребенок остро нуждается в оценке и одобрении 

своих знаний и действий со стороны взрослого, поэтому на данном этапе обучения внешняя 

оценка является весьма эффективным рычагом управления мотивационной сферой ребенка. 

Социальный мотив в 1-х и 2-х классах находится на 2-м месте по значимости, уступая 

оценочному. Его роль заметно возрастает в 3-м классе, где он выходит на 1-е место. Видимо, 

это свидетельствует о формировании осмысленного отношения к учебной деятельности в 

данный период. Такие мотивы, как позиционный и связанный с внешним принуждением, 

имеют некоторое значение для учащихся 1–2-х классов, а к 3-му их значение практически 

сходит на нет, что свидетельствует о внутреннем принятии ребятами позиции школьника. У 

младших школьников «знаемые», декларируемые ими мотивы часто не соответствуют 

реальным, побуждающим их к учебной деятельности. Говорить о более-менее устойчивых 

познавательных интересах в этом возрасте преждевременно (исключением являются, 

пожалуй, лишь дети с ярко выраженной одаренностью - у них интересы к той или иной 

области знаний обычно четко проявляются еще в старшем дошкольном возрасте). Имеются 

данные, что у первоклассников мотивация достижения успеха и избегания неудач в учебной 

деятельности выражена примерно в равной степени. Но в дальнейшем наступает расслоение 

по этому признаку - к окончанию начальной школы у плохо успевающих учеников, в 

отличие от хорошо успевающих, резко преобладает мотивация избегания. Как отмечает Е. П. 

Ильин, почти четверть неуспевающих третьеклассников отрицательно относятся к обучению 

из-за преобладания у них мотива избегания неудач. 

Г.М. Бреслаев указывает, что в этом возрасте ребенок представляет собой некую 

индивидуальность, которая подвергается социальным воздействиям. Он осознает, что обязан 

учиться и в процессе учения изменять себя, присваивая общепринятые коллективные знаки 
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(речь, ноты, цифры и др.), понятия, знания, идеи, которые существуют в обществе. 

Самосознание младшего школьника развивается, а его структура укрепляется, наполняясь 

новыми ценностными ориентациями относительно окружающего мира и самого себя. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в 

значительной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким 

примером подобного эффекта может служить результат искусственного деления учащихся 

на группы «по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, 

попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого 

феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации 

учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и избегания неудач. 

Получая внешние оценки, младший школьник испытывает разнообразные чувства: 

злости, вины, обиды, испуга, радости и др. На что-то он не обращает внимания, что-то с 

негодованием и отвергает, но что-то из этого набора внешних оценок работает и дает свои 

результаты в формировании личностной самооценки ребёнка. В свете вышесказанного 

характер формирующейся самооценки ребенка младшего школьного возраста, в немалой 

степени будет зависеть от деятельности взрослых: родителей учителей. И.С. Кон отмечает, 

что данный этап развития и становления личности - решающий в процессе становления 

фундаментальных образований, «Я - Концепции», включая самовосприятие себя в мире, 

самооценку. Именно здесь достигается оптимальный уровень самосознания личности, 

максимально корректируется дефицит развития, возникший в период дошкольного детства. 

Как уже выше отмечалось, ведущей деятельностью младшего школьника становится 

учение, по сравнению с дошкольным детством изменяется уклад жизни ребёнка, появляются 

новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с окружающими. В.А. 

Крутецкий обращает внимание на то, что становление самооценки младшего школьника 

происходит под влиянием новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками) и новых видов деятельности (учебной деятельности). В процессе этого 

сам ребенок становится личностью, со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и 

зла, со своими реакциями на поступки других и собственное поведение. 

Таким образом, формирование самооценки детей младшего школьного возраста 

отличается тем, что смена ведущей деятельности, поступление в школу приводит к развитию 

самосознания и укрепления новых ценностных ориентаций, которые он получает в процессе 

общения со сверстниками, взрослыми. Важно учитывать не только уровень достижений, 

полученный на этом возрастном этапе, но и эмоциональное отношение к оценкам от 

взрослых и учителя в том числе. Самооценка является продуктом самосознания и 

самоактуализации и становится внутренним и органическим достоянием их личности. При 

этом немаловажное значение играют взрослые, который окружают ребенка и оказывают 

влияние на формирование его самооценку через оценивание его деятельности. 
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Ғылыми жетекші: 

Бегімбай Т.Б. 

 

Қазіргі уақытта баланы мектепке дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу 

заманымыздың көкейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Мектепке дейінгілердің өз-өзіне 

қызмет ету дағдыларын меңгеруі - өнегелі, жігерлі, дербестік, және табандылық сияқты 

қасиеттерін тәрбиелеудің тиімді жолы болып отыр. 

Балаларды мектептегі оқуға бейімдеп, жетілдіруде психологиялық-педагогикалық 

диагностикаға қатысты негізгі жағдайларды белгілі бір қисынға келтіруге болады: 

Мектепке жетілдіру мен оқуға бейімдеу барысы деңгейінің өлшемдері, оқу 

бағдарламасындағы оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарымен байланысты болып табылады; 

Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар мен 

психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын дамытудың құрамды 

бөлігі болуы тиіс; 

Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың психодиагностикалық 

әрекеттерініңең бірінші міндеті, балалардың мектептегі оқуға бейімделуі, сынып ұжымы 

немесе балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып табылады. 

Балаларды мектептегі оқуға және жағдайларға бейімдеуде, педагогтар мен 

психологтардың психодиагностикалық іс-әрекеттері, бала тұлғасын дамытудың құрамды 

бөлігі болуы тиіс; 

Мектепке жетілдірудегі педагогтар мен психологтардың психодиагностикалық 

әрекеттерініңең бірінші міндеті, балалардың мектептегі оқуға бейімделуі, сынып ұжымы 

немесе балалар жайлы психологиялық ақпаратты алу болып табылады[1]. 

Оқуға бейімделу әрекетін талдау психологиялық диагностиканың қолданылу бөлігін 

анықтайды. Балаларға психодиагностикалық зерттеулер жүргізгенде, мынандай моральді-

этикалық сипаттамасы бар талаптар қойылады, олардың ең негізгілері: 

1. Психодиагностикалық зерттеулердің нәтижелері оқушыларға зиянын келтірмеуі 

керек.  

2. Балаларға диагностикалық зерттеулер, тек балалардың өздерінің және олардың ата-

анасының рұқсатымен жүргізілуі тиіс. Балалар мектепке баратын кезге дейінгі уақытта ата-

аналар балаларынсыз рұқсат беруіне болады. 

3. Ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар өз балаларының психологиялық 

зерттеулерінің нәтижелерінің қорытындысын психолог маманнан білуге болады, сонымен 

бірге психолог, ата-аналарға өз балаларының психологиясына тиісті білгісі келген 

сұрақтарына дұрыс және нақты жауапты беруі тиіс. 

4. Психодиагностикалық зерттеудің нәтижесінде анықталған басқа факторлардан 

баланың тағдырын, яғни мектептегі оқуға бейімделуі мен тәрбие мүмкіндігін, ата-аналар мен 

психолог-педагогтардың пікірінсіз шешілмеуі тиіс. 

5. Мектепке дейінгі мекемелер мен мектепте қызмет атқаратын психологтар 

психодиагностикалық жұмыстарды тәрбиешілер мен мұғалімдермен бірге тығыз байланыста 

болып атқаруы қажет. 

Психодиагностикалық әдістердің көпшілігі мектепке баратын балалардың түсінігіне 

байланысты психологиясы мен физикалық жағынан сау балалардың, зерттелініп отырған 

қасиеттер дамуының орта деңгейін сипаттайды және осындай зерттеулердің нәтижелерінен 

ауытқуы бар балалардың да қасиеттерінің даму деңгейі де анықталады. Егер оның жеке 

көрсеткіштері нормадан жоғары болса, онда осы бала өзінің дамуы жағынан құрдастарынан 

жоғары болады, ал керісінше, егер оның жеке мәліметтері нормадан төмен болса онда 

құрдастарынан қалып қояды.  

Психодиагностикада балалардың мектептегі оқуға қабілеттілігіне байланысты 

жүргізілетін эксперименттердің қиыншылығының ең бір негізгі себебі, баланың белгілі 

қабілеттерін психологтар тапсырма беру кезінде, осы тапсырманы орындауы оның 

қабілеттілігіне ғана байланысты болмайды, сонымен бірге, мотивацияға, мектептегі оқуға 
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бейімделіп, қалыптасуына және дағдыларына байланысты.Мектепке баратын балаларды 

зерттеу үстінде ғылыми-зерттеу жұмыстарына барлық әдістерді қолдануға болады. Бірақ, 

кейбіреулері өте күрделі және арнайы бір құралдарды қажет ететіндері де кездеседі. 

Сондықтан практикада салыстырмалы жеңіл тесттерді сұрақнамаларды, бақылауды, 

құжаттарды талдауды және психодиагностикалық эксперименттерді қолданады. Көптеген 

жеке тесттерде, баланың жеке қасиеттерін анықтау үшін қарастырылып зерттелген. Жаңа 

шарттарға бейімделу тесттің ең қажетті талабы. Белгілі бір жасқа арналған тесттер басқа 

жастағы балаларға қолдануға болмайды. Балаларды мектептегі жағдайға жетілдіріп, оқуға 

бейімделу мәселелеріне байланысты психологтар мен педагогтардың көп жағдайларда 

ынтымақтастығы көрінеді, әсіресе мектеп практикасында психологиялық міндеттерді шешу 

маңызды жағдайда болады. 

Мектепке психологиялық даярлықты анықтау мазмұнын теориялық ғылым, 

тәжірибелік іс-әрекет ретінде қарастырады: 

- мектеп жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін зерттеу; 

- мектеп жасына дейінгі балаларда танымдық процестерінің денгейлерінің 

диагностикасы; 

- баланы мектепке дайындаудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолданудың психологиялық 

мүнкіндіктерін айқындау; 

Зерттеу әдістері-танымдық процестерді зерттеуге арналған стандартты әдістер 

комплексі: 

- түрлі әңгіме әдістерін қолдану. 

- шағын тестік тапсырмалар 

Мектепке дейінгі балалық шақта (үштен жеті жасқа дейін) организімнің қарқынды 

жетілуі жалғаса түседі. Жалпы өсумен қатар ткандар мен мүшелердің анатомиялық 

қалыптасуы және функциялық дамуы жүріп жатады. Скелеттің сүйектеніп, бұлшық еттердің 

сомдануының, тыныс алу, қан айналу мүшелерінің дамуының үлкен маңызы бар. Ми 

салмағы 1110 грамнан 1350 грамға дейін өседі. Үлкен ми сыңарлары қабықтарының реттегіш 

ролі мен оның ми қабығы астындағы орталықтарды бақылуы арта түседі. Шартты 

рефлекстердің пайда болу жылдамдығы артып, әсіресе екінші сигнал жүйесі қарқынды 

дамиды. Дене дамуы баланың дербестігінің арта түсуі үшін, тәрбие мен оқыту процесінде 

қоғамдық тәжірибенің жаңа формалары игеруі үшін қолайлы жағдайлар жасайды[2].  

П.П.Блонский өзінің педалогиялық-бағдарлану концепциясында баланың 

үлгермеушілігі, мектептегі сәтсіздіктерін оның жүріс-тұрыстарынан емес, әуелі семья 

жағдайына, әлуметтік экономикалық мәселелерінен қарау керек деп тұжырымдаған  

Егер сөйлеу, ойлау, қабылдау процестерінің дамуы қалыпты жағдайда жүрмесе баланың ой-

өрісінің дамуы да кейін қалады. Бала бұл жаста өзін еркін ұстап, өз бетімен әрекет жасап 

үйрене алмайды, олардың дамуында жол көрсететін, өмірге бейімделуіне жағдай жасайтын 

адам болу керек. Қандай адамзат баласы болмасын баланың әлеуметтік жағдайына 

бейімдейтін, үйрететін ата-анасы болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

танымдық процестерінің дамыту үшін өткізілген эксперементалдық жұмыс.Балалардын 

ойлауын сезімін,еркін зерттеу керек болса, бұл үшін психолог қандай болмасын бір әрекет 

ұйымдастырады. Мысалы, өзіне тән ережелері бар ойын ұйымдастырылса, сол ойын 

үстіндегі балалардың психологиялық ерекшеліктері жазылып, кейін оған мұқият талдау 

жасалынады.Осы зерттеуде оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты ақыл-ой 

әрекетіндегі сөз бен көрнекіліктің ара қатынасы үнемі өзгеретіндігі, балалардың жасы өсіп, 

білім қоры молайған сайын олардың ойлауы тереңдеп, жалпыланып қана қоймай, ондағы 

образдардың біртіндеп толық және мағыналы бола түсетіндігі де байқалған. 

Мектепте оқытуға баланың психологиялық дайрлығы - мектепке дейінгі балалық шақ 

кезеңіндегі психикалық дамудың қорытындыларының бірі. Қазіргі уақытта баланы мектепке 

дайындау, белгілі бір дағдыларды игеруге бейімдеу заманымыздың көкейкесті мәселелерінің 

бірі болып отыр. Ендігі жерде мектеп жасына дейінгі баланың бүкіл өмірін ұйымдастыру, 

оның денсаулығын нығайту, ақыл-ой, адамгершілік тәрбиесін жетілдіріп, түптеп келгенде 
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мектепке даярлау, тікелей ата-ананың үлесіне тиеді. Мектепке дейінгі ұйымдарда білім 

сапасын арттыру аса маңызды мәселе, ол үшін жалпы және негізгі жағдайларды жақсарту 

басты міндет болып табылады[3]. А. Едігенова бойынша баланың бүкіл өмір бойында оның 

даму үрдісі жүреді. Даму үрдісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6 жастағы 

балалар заттарды түсіне, түріне, көлеміне қарап ажырата бастап, олардың құрылысын, 

пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. Күнделікті өмір барысында бала шындық дүниенің 

құбылыстары мен заттарын анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тәжірибесін 

үйренуге талаптанады. Балалардың бір нәрсені құмартып білуге талаптануын таным ынтасы 

дейді. Балалар өте байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп нәрселер оларды 

ойлантады. Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын білуге 

құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол сұрақтың жауабын олар 

ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, ересектердің білмейтіні болмайды. 

Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл-ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын 

сипаттайды. Сондықтан ересек адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. 

Себебі сұрағына жауап ала алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды және бұл 

баланы дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін.В.С. Мухина бойынша мектеп жасына 

дейiнгi және бастауыш мектеп жасындағы балаларда мiнез-құлық мотивациясы: мiнез-

құлықтың саналы регуляциясы күшейедi, мотивтер мен қажеттiлiктер көлемi ұлғаяды, 

рухани және материалды қажеттiлiктер сферасы кеңейедi, қарым-қатынасқа деген қажеттiлiк, 

жетiстiкке жету, басқарушылыққа қажеттiлiк сияқты әлеуметтiк қажеттiлiктер нығая түседi. 

Көп бiлу, басқалардан жоғары болу, өзi жасай алу сияқты қарапайым қажеттiлiктер пайда 

болады .Атақты психолог ғалымдары Л.С. Выготский, А.И. Леонтьев, А.С. Запорожец, Л.Д. 

Венгер, Д.Б. Эльконин, Е.И. Игнатьева, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер т.б. зерттеушілердің 

еңбектерінде мектеп жасына дейінгі балалардың жеке басының қалыптасуына әсер ететін 

әртүрлі іс-әрекеттердің ішіндегі ең маңыздысы шығармашылық белсенділіктің сапалығына 

назар аударады. Алайда мектепке бару қарсаңында баланың психологиялық даму деңгейінде 

жекелей өзгешеліктер өсе түседі. Бұл өзгешеліктер мынадан көрінеді: балалар бір-бірінен 

ақыл-ой, адамгершілік және жекелей дамуымен ажыратылады. Олай болатын болса, 

балаларға психологиялық қолдау жасау бiлiм беру мекемелерiнiң (балабақша, мектеп) ең 

негiзгi мiндетi болып табылады. 
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Проблема адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации очень актуальна. От того, как пройдёт привыкание ребёнка к 

новому режиму дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит его психологическое и 

физическое развитие, дальнейшее благополучная социализация в детском саду и в семье. 
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Адаптация, в переводе с латинского означает «приспособление». Возможности 

приспосабливаться у ребенка дошкольного возраста ограничены. Помочь ему 

адаптироваться к новым социальным условиям, должны взрослые [1, С. 3].  

Многие родители, отдавая ребенка в детский сад, сами испытывают тревогу или не 

испытывают тревогу, не понимают, насколько это серьезно, поэтому специалисты 

дошкольной образовательной организации должны помочь не только ребенку, но и семье. 

Особое внимание нужно уделить адаптации детей трех летнего возраста, в этом 

возрасте дети впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широких 

социальных контактов [2, С. 5].  

Установлено, что именно в этом возрасте адаптация к детской организации проходит 

дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное 

физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе 

становления, дети и родители в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам 

[3, С. 4]. 

Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения 

требуют от ребенка значительных усилий, вызывают ряд психологических и педагогических 

проблем, как самого ребенка, так и окружающих его взрослых [4, С. 6]. 

Первое посещение ребенком дошкольной организации - это важное событие в его 

жизни. Когда ребенок приходит в детский сад, он попадает в новые условия. Меняется 

режим, характер питания, температура помещения, воспитательные приемы, характер 

общения и т.п. Все это, как правило, приводит к изменению поведения ребенка, нарушению 

его аппетита, сна, эмоционального состояния. У некоторых детей происходит потеря уже 

имеющихся навыков [5, С. 3].  

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период - это формирование у него 

нового, совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения 

своих потребностей под руководством воспитателя.  

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой и 

торможением отрицательных эмоций [6, С. 4].  

Их решение достигается как в процессе использования разработанной системы 

адаптационных игр с детьми, так и при организации специфических видов детской 

активности, имеющих психогимнастический характер: игр с природным материалом, 

озвученными игрушками и пр. 
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Трудовое воспитание детей осуществляется успешно только при условии совместной 

работы детского сада и семьи.  

На родительских собраниях, в беседах, при индивидуальных встречах с родителями 

воспитатель рассказывает о требованиях программы воспитания и обучения в детском саду к 

трудовому воспитанию детей, о той работе, которая проводится в этой связи в дошкольном 

учреждении.  

Воспитатель даёт родителям конкретные рекомендации и советы о том, каким должно 

быть содержание труда детей дома, как его организовать и методически правильно им 

руководить [1, C. 1-5]. 

Прежде чем требовать от ребёнка качественного выполнения работы, следует 

показать и объяснить, что и как он должен делать; не наказывать трудом; поощрять за 

старание; не перегружать, создавать нормальные условия для труда (подобрать 

оборудование, позаботиться об удобном месте для труда, найти занятие, которое бы 

включало ребёнка в помощь другим членам семьи). 

Трудовое воспитание – процесс многосторонний.  

Труд должен быть посилен ребенку, тем самым доставляя ему удовлетворение и 

радость. Ребенок должен понимать, что и его труд приносит пользу другим людям. Хорошо 

организованный труд ребенка – это важное средство всестороннего развития его личности [2, 

C. 213 214]. 

Трудовое воспитание должно укреплять здоровье ребенка, его движения становятся 

более организованными, уверенными и точными. Труд оказывает неоценимое влияние и на 

умственное развитие детей.  

Трудовое воспитание формирует следующие качества в детях: сообразительность, 

наблюдательность, сосредоточенность, тренирует память, внимание, активизирует 

восприятие. Под влиянием трудового воспитания дети сопоставляют предметы, явления, 

таким образом, развивается мышление. И как следствие, ребенку приходится учитывать 

последовательность своих действий в выполнении заданий и учиться планировать свою 

деятельность.  

Но главное - это сам труд, непосредственное участие в нем детей. Без собственного 

практического опыта, личных физических усилий ребенка трудовое воспитание немыслимо 

и неосуществимо. Только в процессе труда, при активном участии ребенка в практических 

делах воспитывается трудолюбие, чувство долга, дисциплинированность, закаляется 

характер, формируются трудовые умения и навыки [3, C. 109 - 113]. 

Особенно важна роль трудовой деятельности в семье. Намечая известную 

последовательность действий, ребенок приобщается к простейшим формам планирующей 

деятельности.  

В процессе труда взрослые дают детям полезные знания о предметах, материалах и 

орудиях труда, их назначении и использовании. 

Ребенок растет, и по мере его роста труд может усложняться; может становиться 

более широким круг задач, которые решаются трудовым воспитанием. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте расширяются физические возможности 

детей, увеличивается сила и ловкость движений, возрастает осознание общественной 

значимости труда. Основное место отводится уже хозяйственно-бытовому труду всей семьи 

[4, C. 83 - 86]. 

Труд является практическим условием воспитания нравственных качеств, надежным 

рукотворным средством создания тончащей материи – духовного облика ребенка. 

В процессе формирования готовности к труду, в духовном мире ребенка происходит 

формирование социально-экономического, нравственного, эстетического мотивов труда 
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Абсолютно любой сайт, каким бы простым или сложным он ни был, можно разделить 

на две половины: техническую и пользовательскую. 

Техническую часть также называют back-end, то есть то, что обеспечивает работу 

сайта, но не видно пользователю. Серверная часть состоит из файлов, написанных на 

различных языках программирования. Их общая функция – работа с пользовательскими 

данными. Также с их помощью могут генерироваться динамические страницы сайта. 

Наиболее простой пример – страница интернет-магазина, описание, изображение и 

цена товара на которой отображаются из базы данных. К слову, бэк-энд также работает с 

базой данных сайта и в других случаях. В ней хранятся не только товары, но и различные 

данные о пользователях, настройки сайта и много всего прочего. 

Суть «невидимой» технической части заключается в обеспечении работы сайта. 

Обычный пользователь этого не видит и может наблюдать только результаты работы back-

end. 

Что нужно знать для создания технической части? Прежде всего, необходимо уметь 

программировать на самом популярном среди веб-разработчиков языке программирования – 

PHP. Среди других языков можно выделить Python, Ruby или даже C. 

Вторую половину сайта, front-end, также называют клиентской частью. К ней можно 

отнести абсолютно все элементы, которые мы видим на экране при открытии сайта, т.е. то, с 

чем непосредственно взаимодействует пользователь. Соответственно, сюда же относятся и 

технологии, без которых не обходится создание сайта: HTML, CSS и JavaScript[1]. 

HTML. Несмотря на то, что интернет полнится вопросами: «Как создать сайт на 

HTML?» - не стоит думать, что он является полноценным языком программирования. Вовсе 

нет. Его главные функции – задание расположения всех элементов страницы, указание их 

типа (заголовок, абзац, список) и расстановка ссылок для связи страниц сайта. 

В 1991 году британец Тимоти Джон Бернерс-Ли в Женевском ЦЕРНе изобрел язык 

гипертекстовой разметки, он же HyperText Markup Language, он же HTML, 

предназначенный для разметки и оформления документов World Wide Web. 

HTML это наследник SGML, вот только создавался он для того, чтобы им могли 

пользоваться и люди-неспециалисты в области верстки. Т.е. уже с первых дней у HTML 

были такие плюсы: 

- Простота - за счет небольшого набора структурных элементов – дескрипторов (они 

же «теги»). Все теги пишутся в угловых скобках, напр. <img> и несут какую-то смысловую 

нагрузку 

- Возможность форматировать документ без привязки к средствам отображения 

(будь то монитор компьютера, экранчик телефона, или ридер) 

Язык XHTML является более строгим вариантом HTML, он следует синтаксису XML 

и является приложением языка XML в области разметки гипертекста. 
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Во всемирной паутине HTML-страницы, как правило, передаются браузерам от 

сервера по протоколам HTTP или HTTPS, в виде простого текста или с использованием 

шифрования[2]. 

CSS. Изменить стиль и размер элементов и вообще сделать их «красивыми» призваны 

стили CSS. В них указываются параметры каждого элемента, содержащегося на странице. 

Пользователь сайта видит текст, заголовки и прочие элементы страницы именно такими, 

какими они прописаны в таблице CSS.CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы 

стилей) – язык описания внешнего вида web-документа, созданного при помощи языка 

разметки (HTML). 

CSS – это широкий спектр технологий, который одобрен консорциумом W3C (World 

Wide Web Consortium (Консорциума Всемирной Паутины)) и получил такое название, как 

«Web Стандарты». В 1990 г. возникла необходимость стандартизировать их в какие-то 

определенные единые правила, благодаря которым веб-дизайнеры и программисты 

проектировали бы сайты. 

Концепция каскадных таблиц стилей была предложена Хоконом Виум Ли – 

норвежским ученым и специалистом в области информационных технологий, работавшим в 

то время на консорциум W3C. 

17 декабря 1996 года была принята первая версия СSS как рекомендация W3C. 18 мая 

1998 года принята вторая версия CSS, CSS2. 8 сентября 2009 года утверждена CSS2.1, как 

исправленная версия CSS2. В настоящий момент существует СSS3[3].  

JavaScript. Для создания относительно простого фронт-энда знания HTML и CSS 

достаточно, но если взглянуть на современные сайты, можно заметить множество 

движущихся элементов: плавно выпадающие меню, сменяющие друг друга изображения в 

фотогалерее и другое. За их наличие и «поведение» отвечает полноценный язык 

программирования – JavaScript. 

Это лишь самые основные технологии, применяющиеся в веб-разработке. На самом 

деле их достаточно много, и они очень разнообразны, что создает дополнительные проблемы 

для разработчиков клиентской части. Им необходимо тщательно тестировать ее и учитывать 

множество мелочей, чтобы сайт выглядел так, как было задумано в любом браузере на 

любом устройстве. 
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алуға болады. Алғашқыда мобильді қосымшалар электрондық пошталарды тексеру үшін 
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мақсаттарының кеңеюіне әкелді, мысалғаалатын болсақ ұялы телефондар мен GPS 

ойындарын алуға болады және де чат, видео көру және интернетпен пайдалану және тағы 

басқа сол сияқты қызметтер кеңінен орын алды.2009 жылы технологиялар бағалаушысы 

Дэвид Поге смартфондарды оларды бұрынғы жетілдірілген смартфондардан ажырату үшін 

«қолданба телефондары» деп атауға болатындығын мәлімдеді.Тарихта бұл термин сөзі «Жыл 

сөздері» тізіміне енді. Бүгінгі таңда мобильді қосымшалар нарығы өте дамыған және үнемі 

өсіп келеді. Дүние жүзі бойынша мобильдік қосымшалар медицина саласында кеңінен 

қолданылады. Қазіргі таңда медициналық мобильді қосымшалар мыңдаған түрлері бар. Жер 

планетасындағы смартфондардың саны біртіндеп екі миллиардқа жетеді. Мобильді 

қосымшалар осы смартфондардың әрқайсысында - сағаттар мен ауа-райынан қызықты 

ойындар мен калькуляторларға дейін орнатылған.Қазір және келесі 10 жылда мобильді 

қосымшалар өте танымал бола бастады. Негізінен, олар екі платформада жазылады, iOS және 

Android, бірақ Windows-тада қарқын алуда, сондықтанда бұл туралы айтып кеткен жөн. Олар 

барлығын объектіге немесе андроид үшін арнайы Swift тілінде жазады.Мобильдік 

қосымшалар көп жағдайды Java тілінде жазылады, егер техникалық жабдықтама терең 

қолданса, олар С++ тілінде жазылады. Ал Windows ортасында бағдарламалау үшін, С# және 

DotNet платформаларын қолданылады[1]. 

Көптеген мобильді құрылғылар веб-браузер, электрондық пошта клиенті, күнтізбе, 

карта бағдарламасы және музыка, басқа медиа файлдар немесе басқа қосымшалар сияқты 

алдын ала орнатылған бағдарламалық қамтамасыздандырумен бірге бірнеше қосымшамен 

бірге келеді.Алдын ала орнатылмаған қосымшалар, әдетте, дүкендер деп аталатын тарату 

платформалары арқылы қол жетімді. Олар 2008 жылы пайда бола бастады және оны әдетте 

Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store және BlackBerry App World сияқты 

мобильді операциялық жүйенің иесі басқарады. Алайда, Cydia, GetJar және F-Droid сияқты 

тәуелсіз қосымшалар дүкені бар. Кейбір қосымшалар ақысыз, ал басқаларын сатып алу 

керек. Әдетте олар платформадан мақсатты құрылғыға жүктеледі, бірақ кейде оларды 

ноутбуктерге немесе жұмыс үстеліндегі компьютерлерге жүктеуге болады. Бағасы бар 

қосымшалар үшін, әдетте, 20-30% пайызы дистрибьюторға (мысалы, iTunes), ал қалғаны 

қосымшаның өндірушісіне түседі. Сондықтан бірдей қосымшаның мобильді платформасына 

байланысты әр түрлі болуы мүмкін.Қосымшаларды қолмен де орнатуға болады, мысалы, 

Android құрылғыларында Android қосымшаларын іске қосу арқылы. 

IPhone-ға арналған АҚШ армиясының ресми қосымшасы технологиялық 

жаңалықтарды, жаңартуларды және медиа-қызметтерді бір жерге әкеледі [2]. 

Алғашында мобильді қосымшалар жалпы өнімділік пен ақпараттарды, оның ішінде 

электрондық поштаны, күнтізбені, байланыстарды, қор биржасы туралы ақпаратты және ауа-

райы туралы ақпараттарды іздеуге ұсынылды. Алайда, көпшілік сұранысы және әзірлеуші 

құралдардың қол жетімділігі басқа санаттарға, мысалы, жұмыс үстелі бағдарламалық 

қамтамасыздандыру пакеттерімен өңделетін кеңеюге әкелді. Басқа бағдарламалық жасақтама 

сияқты, қосымшалардың саны мен алуан түрлілігінің артуы күрделі анықтауды тудырады, 

бұл өз кезегінде шолулардың, ұсынымдардың және кеңестердің, соның ішінде блогтар, 

журналдар және мамандандырылған онлайн-қосымшаларды іздеу қызметтерін құруға әкелді. 

2014 жылы мемлекеттік реттеушілер қосымшаларды, әсіресе медициналық қосымшаларды 

реттеуге және бақылауға кірісті. Кейбір компаниялар ресми сайтқа белгілі артықшылықтары 

бар мазмұнды жеткізудің балама әдісі ретінде қосымшаларды ұсынады [3].  

Мобильді қосымшалардың түрлері көптеген әдістер бойынша жіктеуге болады. 

Жалпы схема - бұл жергілікті, гибридті және веб-қосымшаларды ажырату.Белгілі бір 

мобильді платформаға бағытталған барлық бағдарламалар жергілікті бағдарламалар ретінде 

белгілі. Сондықтан Apple құрылғысына арналған бағдарлама Android құрылғыларында 

жұмыс істемейді. Нәтижесінде, көптеген кәсіпкерлер бірнеше платформаларға арналған 

қосымшалар жасайды [4]. 

Жергілікті қосымшаларды әзірлеу кезінде кәсіпқойлар ең жақсы интерфейс 

модульдерін қолданады. Бұл жақсы өнімділікті, жүйелілікті және пайдаланушының жақсы 
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тәжірибесін ескереді. Сондай-ақ, қолданушылар қолданбалы бағдарламалау интерфейсіне 

кеңірек қол жетімділікке ие және белгілі бір құрылғыдағы барлық қосымшаларды шексіз 

пайдаланады. Әрі қарай, олар бір қолданбадан екіншісіне оңай ауысады.Мұндай 

қосымшаларды құрудың негізгі мақсаты - белгілі бір мобильді операциялық жүйенің тиімді 

жұмысын қамтамасыз ету [5]. 

Гибридті қосымшаның түсінігі - бұл жергілікті және веб-қосымшалардың қосындысы. 

Xamarin, React Native, Sencha Touch және басқа ұқсас технологияларды қолдану арқылы 

жасалған бағдарламалар осы санатқа жатады. 

Олар бірнеше платформаларда веб және отандық технологияларды қолдау үшін 

жасалған. Сонымен қатар, бұл қосымшалар оңайырақ және тезірек дамиды. Бұл бірнеше 

мобильді операциялық жүйелерде жұмыс істейтін бірыңғай кодтық базаны қолдануды 

қамтиды. 

Осындай артықшылықтарға қарамастан, гибридті қосымшалар төмен өнімділікке ие. 

Көбінесе қосымшалар әртүрлі мобильді операциялық жүйелерде бірдей көрініс таба 

алмайды. 

Веб-қосымшасы. Веб-бағдарлама HTML5, CSS немесе JavaScript-те жазылған. 

Интернетке қосылу дұрыс жүріс-тұрыс және қосымшалар тобымен өзара әрекеттесу үшін 

қажет.Бұл қосымшалар отандық және гибридтік қосымшаларға қарағанда пайдаланушы 

құрылғыларында жадтың ең аз көлемін алады. Барлық дербес деректер базалары Интернет-

серверлерде сақталатындықтан, пайдаланушылар Интернет арқылы кез-келген құрылғыдан 

қажетті мәліметтерді ала алады [6]. 
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Прежде чем приступить к обсуждению безопасности корпоративных сетей с какой-

либо глубиной, мы должны понять, что такое корпоративная сеть. Корпоративная сеть - 

коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой организацией в 

соответствии с правилами этой организации. 
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При разработке систем безопасности корпоративной сети оценивают динамику поля 

угроз и возможный ущерб от них, а также необходимость степени интенсивности 

использования механизмов защиты в структуре сети для нейтрализации атак на неё. После 

тестирования корпоративной сети осуществляется ряд профилактических мер по 

прогнозированию вирусных атак, исследованию вредоносного кода и его уничтожению. 

К современным технологиям защиты относятся межсетевые экраны, системы 

обнаружения атак, виртуальные частные сети и т.д. В этой статье остановимся на одной из 

них – межсетевой экран (далее МЭ). 

МЭ называют локальное или функционально распределенное программное 

(программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, 

поступающей в автоматизированную систему и/или выходящей из автоматизированной 

системы. 

По определению МЭ служит контрольным пунктом на границе двух сетей. В самом 

распространенном случае эта граница лежит между внутренней сетью организации и 

внешней сетью, обычно сетью Интернет. Однако в общем случае, МЭ могут применяться для 

разграничения внутренних подсетей корпоративной сети организации. Задачами МЭ, как 

контрольного пункта, являются: Контроль всего трафика, ВХОДЯЩЕГО во внутреннюю 

корпоративную сеть. Контроль всего трафика, ИСХОДЯЩЕГО из внутренней 

корпоративной сети. 

Контроль информационных потоков состоит в их фильтрации и преобразовании в 

соответствие с заданным набором правил. Поскольку в современных МЭ фильтрация может 

осуществляться на разных уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем, МЭ 

удобно представить в виде системы фильтров. Каждый фильтр на основе анализа 

проходящих через него данных, принимает решение – пропустить дальше, перебросить за 

экран, блокировать или преобразовать данные. 

Неотъемлемой функцией МЭ является протоколирование информационного обмена. 

Ведение журналов регистрации позволяет администратору выявить подозрительные 

действия, ошибки в конфигурации МЭ и принять решение об изменении правил МЭ. 

Выделяют следующую классификацию МЭ, в соответствие с функционированием на 

разных уровнях МВОС (OSI): 

- Мостиковые экраны (2 уровень OSI) 

- Фильтрующие маршрутизаторы (3 и 4 уровни OSI) 

- Шлюзы сеансового уровня (5 уровень OSI) 

- Шлюзы прикладного уровня (7 уровень OSI) 

- Комплексные экраны (3-7 уровни OSI).2. 

В данной статье был описан один из средств информационной безопасности в 

корпоративных сетях, которые подвергаются наибольшему количеству угроз со стороны 

вирусных атак и человеческого фактора. Всё это составляет комплексную защиту, которая 

способствует снижению риска несанкционированного доступа к рабочей информации и 

оптимизации общего рабочего процесса.  

Важным выводом является тот факт, что для совершения высокотехнологичного 

преступления злоумышленнику необязательно быть специалистом по информационным 

технологиям. Это означает, что практически любой сотрудник организации потенциально в 

состоянии нанести серьезный ущерб компании с использованием программных средств. 

Конкретные примеры иллюстрируют, что в сети Интернет можно найти огромное число 

обучающих материалов и готовых программных продуктов для реализации 

несанкционированного доступа к компьютерам в локальных вычислительных сетях.3. 

Но с другой стороны Интернет представляет собой яркий пример того, насколько 

удачно и эффективно может развиваться столь сложная техническая система практически в 

отсутствие государственного регулирования, основываясь только на выработанных внутри 

Сети правилах. Это порождает важный вопрос о том, как скоро уровень развития 

социальных отношений, связанный с существованием подобной системы, потребует 



236 

 

разработки и применения соответствующего правового регулирования. Следующим, 

очевидно, будет вопрос о том, насколько эффективным окажется такое регулирование для 

развития самой технической системы. 
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Любой современной организации размером более одного офиса, как правило, 

требуется большое количество различной техники. Если учесть необходимость в 

периодическом ремонте этого оборудования, то перед людьми, занимающимися 

обслуживанием этого оборудования, становится непростая задача управления огромными 

объемами данных. В таких условиях острой проблемой становится разработка 

автоматизированной системы регистрации и контроля оборудования в организации. 

Поскольку в условиях университета различные единицы оборудования могут быть 

разнесены в пространстве на значительное расстояние, то для их обслуживания выделяются 

отделы по местоположению. Работникам различных отделов, обслуживающих 

оборудование, необходимо иметь доступ к автоматизированной компьютерной системе учета 

оборудования в любой момент времени и из любой удобной для них точки (с доступом в 

локальную сеть университета). В то же время разделять базу данных оборудования по 

отделам, в которых оно установлено, не имеет смысла, так как каждый оператор-

системотехник должен получать доступ ко всей базе данных. В перспективе эта база также 

должна использоваться бухгалтерией. К тому же стоит учесть тот факт, что на доступных 

операторам машинах могут быть установлены различные операционные системы. 

Таким образом, разрабатываемая система должна обладать и 

мультиплатформенностью. Изложенные требования при разработке данной 

автоматизированной системы можно удовлетворить применением web-технологий, которые 

позволяют реализовать свободный, быстрый и дешевый доступ к информации. Так как такая 

система должна содержать не только статический, но и динамический контент, для ее 

реализации может быть выбран скриптовый язык PHP в связке с базой данных MySQL. 

Выбор обусловлен их популярностью, доступностью и универсальностью 

PHP – это скриптовый язык программирования общего назначения, в настоящее время 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время 

поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из 

лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания веб-сайтов с 
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динамическим контентом. Еще одним плюсом PHP является тот факт, что проект 

распространяется по бесплатной лицензии. 

Разрабатываемая система учета оборудования должна иметь модульную структуру, 

чтобы ее можно было при необходимости модифицировать и привести в соответствие к 

изменившимся требованиям, без необходимости разработки системы «с нуля». Добиться 

такой структуры позволяет объектно-ориентированный подход к программированию. 

На данный момент PHP поддерживает широкие объектно-ориентированные 

возможности, полная поддержка которых была введена в пятой версии языка. Сейчас PHP 

поддерживает все три основных механизма ООП: инкапсуляцию, полиморфизм и 

наследование [1]. Поддерживаются интерфейсы, причем класс может реализовывать сразу 

несколько интерфейсов. Разрешается объявление финальных и абстрактных классов. Таким 

образом, PHP вполне соответствует выдвинутым выше требованиям к языку разработки 

системы учета оборудования. 

При использовании веб-технологий сама система будет находиться на отдельном 

сервере, доступ к ней будет осуществляться по средствам локальной сети. На любой машине 

с установленным интернет-браузером будет гарантироваться правильная работа системы. На 

сервере можно установить Apache HTTP-сервер, который и будет использован как серверная 

платформа для запуска системы. 

Apache является кроссплатформенным программным обеспечением и поддерживает 

большинство из ныне существующих операционных систем, таких как Linux, BSD, Mac OS, 

Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS. Apache HTTP-сервер (httpd) - свободный веб-

сервер. Основными достоинствами Apache считаются надѐжность и гибкость конфигурации. 

Он позволяет подключать внешние модули для предоставления данных, использовать СУБД 

для аутентификации пользователей, модифицировать сообщения об ошибках и т. д. 

Apache поддерживает множество языков программирования и систем разработки, 

среди которых есть PHP, Python, Ruby, Perl и другие. Кроме того Apache поддерживает 

механизмы CGI, что позволяет исполнять программы на языках не являющихся изначально 

веб-ориентированными (С, C++, Java и т.д.). 

Такое многообразие поддерживаемых языков программирования позволяет 

разработчику использовать взаимодействующие куски кода, написанные на разных языках 

программирования, и обеспечивать обмен данными между ними. 

Кроме того, Apache предоставляет в распоряжение разработчика мощные механизмы 

для обеспечения безопасности и организации разграничения доступа к данным. Средствами 

Apache возможна организация механизма авторизации пользователей для доступа к 

директории по методу HTTP-авторизации, digest-авторизации или методами СУБД, 

ограничения доступа к определенным директориям и файлам, типам файлов в зависимости 

от привилегий или IP пользователей. С помощью механизма suexec возможен запуск CGI-

приложений с правами и идентификационными данными пользователя [2]. Для реализации 

шифрования данных Apache может предложить механизм SSL, реализованный через 

библиотеку OpenSSL. Для удостоверения подлинности веб-сервера в Apache используются 

сертификаты X.509. 

Разрабатываемая система учета оборудования будет хранить в себе множество 

конфиденциальной и даже потенциально опасной информации, поэтому организации 

безопасности данных должно быть уделено пристальное внимание. Данные могут быть 

уязвимы как на сервере СУБД, так и во время передачи между сервером и клиентом. 

Описанный выше спектр защитных механизмов Apache способен существенно снизить 

опасность перехвата или искажения информации в системе. 

В качестве упомянутой выше СУБД предпочтительней использовать MySQL. MySQL 

- свободная система управления базами данных (СУБД) являющаяся решением для малых и 

средних приложений [3]. Входит в состав серверов WAMP, LAMP и в портативные сборки 

серверов Денвер, XAMPP. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому 
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обращаются локальные или удалѐнные клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека 

внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы. 

MySQL имеет двойное лицензирование. MySQL может распространяться в 

соответствии с условиями лицензии GPL. Однако по условиям GPL, если какая-либо 

программа включает исходные коды MySQL, то она тоже должна распространяться по 

лицензии GPL. Это может расходиться с планами разработчиков, не желающих открывать 

исходные тексты своих программ. Для таких случаев предусмотрена коммерческая лицензия. 

В данном случае используется лицензия GPL, т.е. для разработки системы не потребуются 

дополнительные затраты на приобретение дополнительного программного обеспечения. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов 

таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие 

полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне 

отдельных записей. Подобные таблицы позволяют избежать потерь данных при 

редактировании либо занесении в базу данных новых записей. Поддержка различных типов 

ячеек позволяет хранить в базе данных любые требующиеся сведения об имеющемся на 

предприятии оборудовании. Гибкий язык SQL запросов так же позволяет производить 

выборку данных абсолютно по любым критериям, записанным в БД, что существенно 

облегчает поиск оборудования, а также формирование всяческих отчетов. Отчеты 

представляют собой выборку данных по необходимым пользователю критериям, 

вставленным в соответствующий веб-шаблон, который затем может быть либо отправлен на 

печать, либо сохранен на компьютере пользователя. Веб-шаблон является инструментом для 

отделения содержимого от визуального представления в веб-дизайне, для массового 

создания веб-документов [4]. В простейшем своем смысле, веб-шаблон, функционирует 

аналогично документу на бланке для использования при создании веб-сайта. 

Принимая к сведению описанные выше данные об веб-технологиях, можно сделать 

вывод, что их использование более чем уместно при разработке подобных систем учета 

оборудования. Их использование не несет за собой дополнительных затрат и обеспечивает 

приемлемую производительность, а также выполнение всех приведенных в начале статьи 

требований к системам учета оборудования. Для реализации этого проекта можно 

использовать связку «Операционная система – Apache – MySQL – PHP». Такая связка не 

имеет требований, чтобы на клиентской или серверной машине была установлена 

определенная операционная система, что позволяет сэкономить при проектировании сервера 

данных системы в условиях такого предприятия, как университет, установив на сервер 

операционную систему, распространяемую по бесплатной лицензии. 
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С проблемой учета оборудования сталкивается любое предприятие, численность 

персонала которого превышает несколько десятков человек и оборудование которого 

закреплено за разными людьми или размещено территориально в разных местах. Проблема 

учета именно компьютерного оборудования стоит особенно остро, т.к. это оборудование 

подвержено частой замене и претерпевает частую ротацию. Проблему учета компьютерного 

оборудования трудно решить средствами бухгалтерского учета. Во-первых, потому что 

бухгалтерия оперирует своими собственными объектами учѐта. Например, несколько единиц 

техники по бухгалтерии могут проходить одним активом. Во-вторых, для бухгалтерии часто 

имеет смысл учѐт в рамках всей организации (филиала, отдела) и более детальный учѐт 

сильно усложняет работу бухгалтера. В-третьих, встаѐт вопрос доступа к бухгалтерским 

данным сотрудников отдела информационных технологий. Они должны иметь возможность 

оценить наличие той или иной техники на предприятии и знать, где что стоит. В этом случае 

бухгалтерский учѐт становится совершенно неэффективным инструментом. 

На сегодняшний день на рынке представлены несколько десятков программ для учета 

компьютерной техники. Несмотря на общую направленность, программы сильно 

различаются функционально и порой не удовлетворяют запросы пользователя в полной 

мере. Поэтому все чаще и чаще подобные программы составляются в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Взявшись за разработку подобной программы, каждый программист должен 

учитывать определенные требования. Первое, что следует сделать – определить, какие 

задачи должны решаться при помощи учета. Есть три основных вопроса, на которые должен 

отвечать учет – «Что?», «Где?» и «Когда?». Необходимо знать, какое оборудование есть, где 

оно размещено и какие события с ним происходили. 

«Что?», или возможность получения информации о составе оборудования. В 

большинстве случаев необходимо иметь данные о конкретных моделях оборудования или 

даже о конкретных типах оборудования – программа учета должна иметь инструменты 

выборки данных об оборудовании по его типам или по конкретным моделям. 

«Где?», или возможность получения информации о размещении оборудования. 

«Когда?», или возможность получения информации о событиях, связанных с 

оборудованием. В самом простом варианте это наличие в программе функции просмотра 

истории. Весьма полезна возможность отмечать в истории такие события, как ремонт, 

техническое обслуживание, поломки и прочее. Естественно, в программе должны быть 

средства поиска оборудования по определенным событиям. Иначе весь смысл ведения 

истории теряется. 

Все три описанных выше критерия тесно связаны с реализацией системы отчетов. 

Отсутствие удобных инструментов выборки данных может свести на нет все преимущества 

той или иной программы. Отчеты – это основной инструмент. Он должен быть простым, 

быстрым и многофункциональным. Следует обратить внимание на возможность экспорта 

данных отчета – не всегда средства выборки данных могут удовлетворять потребностям, и 

может понадобиться постобработка данных [1]. 
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Основа любой системы учета – это база данных. От нее зависит безопасность, 

производительность, возможность многопользовательского режима работы и простота 

администрирования. Безопасность базы данных – это первое, на что стоит обратить 

внимание. Безопасность данных зависит от выбора базы данных и от технологии работы с 

ней. Если база данных рассматривается клиентской частью в виде файлов, то любой 

пользователь может внести в нее несанкционированные изменения или даже полностью 

разрушить базу [2]. Оптимальная с точки зрения безопасности ситуация – это использование 

клиент-серверной технологии с вынесением контроля прав пользователя на сторону сервера. 

Производительность также является одной из основополагающих характеристик 

любой базы данных. Необходимо учитывать такой фактор, как переполнение базы и, как 

следствие, снижение быстродействия. 

Если в организации программой учета оборудования пользуются несколько человек, 

то встает вопрос о разделении прав. Необходимо четко ограничить (определить) права 

каждого пользователя. В противном случае возможно появление дублирующей и 

некорректной информации. 

Не лишним будет затронуть вопрос об импорте/экспорте данных. С экспортом более-

менее всѐ понятно, т.к. в большинстве случаев экспорт можно делать из отчѐтов, сохраняя 

данные в нужном формате. Интересен именно импорт. Многие программы учѐта позволяют 

делать импорт данных из внешних источников, то есть при помощи какого-то внешнего 

средства собирается информация о компонентах компьютеров и импортируется в базу 

данных учѐта. На первый взгляд такая автоматизация выглядит полезной. Но есть два 

существенных минуса. Во-первых, подобную автоматизацию можно применить не ко всем 

устройствам, т.е. она будет частичной. Метод можно применить только к компьютерам. Во-

вторых, данные могут оказаться избыточными [3]. Так, при использовании программы, 

собирающей данные о компонентах компьютера, много времени уходит на сортировку 

данных. Ещѐ один побочный эффект от применения такой автоматизации – сильное 

увеличение числа записей в справочнике моделей, вероятность внесения в базу бесполезных 

данных. Таким образом, применение автоматизации на этапе ввода данных выглядит 

неоправданным. 

Особого внимания заслуживает интерфейс программы. Он должен быть легок в 

использовании, прост (по крайней мере, внешне), надежен и функционален, чтобы 

обеспечивать пользователю удобство в работе. 

Таким образом, основные аспекты, на которые следует обратить внимание при 

разработке программы учета, можно сформулировать в виде следующего списка: 

1. Инструменты для получения информации о составе оборудования. 

2. Инструменты для получения информации о размещении оборудования. 

3. Инструменты для получения информации о событиях, связанных с оборудованием. 

4. База данных и технология работы с ней. Администрирование базы данных. 

5. Наличие многопользовательского режима работы. 

6. Безопасность данных. 

7. Разделение прав пользователей. 

8. Автоматизация ввода данных. 

9. Качественный интерфейс. 
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SMART МОБИЛЬДІ ҚОСЫМША 
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және информатика» кафедрасының оқытушысы 

 

Smart немесе Smarter-мақсаттарды анықтау жәнет апсырмаларды қою үшін 

менеджменте және жобалық басқаруда қолданылатын мнемондық аббревиатура. Smart 

терминнің алғашқы танымал қолданылуы 1965 жылы Пол Мэйра (Paul J Meyer) және 1981 

жылы қараша айында Management Reviewby George. 

SMART-бұл тіпті сөз емес, қойылған мақсаттың бес белгісін қамтитын аббревиатура: 

Specific - нақты, Measurable - өлшенетін, Achievable - қолжетімді, Realistiс - шынайы 

(басқаміндеттерменсәйкес), Timed – уақыт бойынша анықталған [1]. 

Mobile SMARTS-бұл мобильді құрылғылар, Смартфондар, планшеттер, деректерді 

жинаудың мобильді терминалдары және микрокиоскалар (прайс-чекерлер) бойынша 

корпоративтік мобильді шешімдерді әзірлеуге арналған бағдарламалық платформа. Mobile 

SMARTS көлік, қойма, сауда және өндірістік жүйелердің мобильді бөлігін (front-end) 

әзірлеуді, енгізуді, өз жұмысын және одан әрі қолдауды қамтамасыз етеді. 

Платформаның құрамына кіреді: 

- Басқару панелі (әзірлеу және басқару құралы); 

- Мобильді құрылғылар сервері және басып шығару сервері; 

- Интеграциялау құралдары (серверге коннектор, COM компоненттері, 1С, Axapta, 

Navision, MS SQL базаларына бизнес коннекторлар); 

- Мобильді құрылғыларға Mobile SMARTS клиентін орнату бағдарламасы; 

- Mobile SMARTS клиенті жеке компьютерге тестілеу және жөндеу  

- Mobile SMARTS Windows CE, Windows Mobile және Android операциялық 

жүйелерінің басқаруындағы барлық терминалдарда және КПК жұмыс істейді және 

жабдықтың мүмкіндіктерін барынша пайдалануға мүмкіндік береді: кірістірілген штрих код 

сканері, түрлі-түсті экран, дыбыс, діріл құрылғысы, Wi-Fi, фотокамера және т.б [2]. 

Жүйе архитектурасы. 

Mobile SMARTS архитектурасы клиент-серверлік, қалың клиентпен және сервер 

жоқта да жұмыс істеу мүмкіндігі бар. 

Мобильді құрылғыда Mobile SMARTS клиенті жұмыс істейді, ол әрбір нақты 

үйлесімді жабдыққа бейімделген, штрих код сканерін, сымсыз байланысты, камераны және 

т. б. басқара алады. 

Жүйе архитектурасы клиент-серверлік, бірақ Mobile SMARTS клиенті толығымен 

дербес режимде ешқандай серверсіз жұмыс істей алады. Бұл ТСД және есептік база 

арасындағы тікелей файлдарды жүктеу/түсіру стилінде шешімдер үшін ыңғайлы. 

Mobile SMARTS сервері Wi-Fi немесе мобильді интернет қолданылған кезде сымсыз 

шешім опцияларына міндетті. Сервердің негізгі міндеті-мобильді ТСД клиенттерінен 

құжаттарды, номенклатураны және басқа да деректерді алу және жіберу сұраныстарына 

қызмет көрсетеді. Сервер клиенттерге нұсқауларға, кезектілікке, басымдыққа сәйкес 

құжаттар немесе тапсырмалар береді және олардан жұмыс нәтижелерін алады. 

Сонымен қатар, сервер серверлік анықтамалықтарды сақтаумен, клиенттерге жіберу 

үшін ТҚҚ жергілікті анықтамаларын сақтаумен, сондай-ақ ТҚҚ құжаттарын уақытша 

сақтаумен айналысады. 

Мобильді SMARTS сервері-тек аралық сақтау орны ғана, ол құжаттар және 

деректермен жұмыс істеу бойынша өзінің қолданбалы логикасын жүзеге асырмайды. 

Құжаттарды өңдеумен мобильді құрылғылар айналысады, ал мобильді құрылғылар үшін 
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деректерді дайындаумен және нәтижені өңдеумен мобильді автоматтандыру міндеттерін 

шешу үшін Mobile SMARTS қолданатын қолданбалы есеп жүйесі айналысуы тиіс [3]. 

Ұялы құрылғыдағы пайдаланушы интерфейсі. 

Мобильді SMARTS мобильді құрылғыда ыңғайлы, пайдаланушыға түсінікті 

интерфейсті ұсынады, онымен жұмыс істеу үшін тачскрин (стилус) және басқа да мобильді 

компьютерлермен жұмыс істеу үшін күрделі дағдыларды қажет етпейді.  

Сонымен қатар, Mobile SMARTS-да қолданылатын қосымшаларды әзірлеудің бірегей 

тәсілі кез келген орта программист өзінің әрекеттерімен және идеяларымен қорытынды 

қосымшалардың эргономикасын бұзбайтынына кепілдік береді. 

Мобильді SMARTS бағдарламасының пайдаланушы интерфейсін әзірлеу мобильді 

SMARTS Басқару панелінде жүргізіледі, ол платформаның әрбір дистрибутивімен тегін 

жеткізіледі. 

Mobile SMARTS пайдалану артықшылықтары: 

1. Сканермен сауатты интеграция. 

Mobile SMARTS сканерді сканерлеу күтіліп отырған жерлерде ғана қамтиды. 

Тауардың штрихкодын есепке алу жүйесіне беру жеке символдармен емес, әрқашан 

толығымен жүреді және кешігу жоқ. Егер кейбір сканерлерді өңдеу кезінде «тұйық» есеп 

жүйесі болса, онда деректерді жинау терминалындағы бағдарлама келесі сканерлеу үшін 

сканерді қосудан бұрын өңдеудің аяқталуын күтеді және тауарлардың штрихкодтарын 

«босқа» жібермейді. 

2. Байланыс үзіктері жоқ. 

Мобильді SMARTS - бұл дербес бағдарлама. Оған желі бойынша тұрақты үздіксіз 

байланыс талап етілмейді. Егер желі құлап қалса, онда есеп жүйесіне тікелей сұраныстар 

қандай да бір Достық хабармен аяқталады, «1С: қайталау/Алып тастау кезінде қате?»503 қате 

немесе сеансты өшіру емес (кіру бағдарламасын қайта іске қосу және пароль енгізу 

қажеттілігімен). 

3. Дыбыстық хабарлар. 

ТСД-да Mobile SMARTS дыбыстық хабарламаларды беруге мүмкіндігі бар. Мысалы, 

белгісіз штрихкодты сканерлеу кезінде пайдаланушының назары бірден қатты дыбыстық 

ескертумен тартылады. Сонымен қатар, қашықтағы жұмыс үстеліне кіру құралдары көптеген 

құрылғыларда тек ескі протоколды қолдайды және дыбыс беруге мүмкіндік бермейді. 

4. Мобильді баспа (баға, этикеткалар). 

ТСД-да Mobile SMARTS тікелей мобильді Wi-Fi және Bluetooth принтерлеріне басып 

шығара алады. Wi-Fi принтеріндегі қашықтағы орталық жүйеден басып шығару әбден 

мүмкін, ал жеке Bluetooth-принтерге қазірдің өзінде қателесіп кеткен [4]. 
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системы и информатика». 

 

Введение. Технология Motion Capture или, если по-русски, «захват движений» 

позволяет оцифровать движения актёра и использовать их для управления трёхмерной 

моделью персонажа. Захват движения активно используется и в компьютерных играх, и в 

анимации, и в кинематографе.15 

Технология захвата движения прочно заняла свое место в ряду инструментов для 

создания экранных образов и, несмотря на молодость, уже помогла создать много ярких и 

необычных персонажей, в том числе Голлума, Кинг-Конга, а также героев фильмов 

«Варкрафт» и «Аватар» 

А теперь мы напишем нечто, противоречащее озвученному выше постулату: идея 

захвата движения уходит корнями к началу кинематографа. 

В анимации практика захватывать движения человека и переносить их на другого 

персонажа существует довольно давно. Еще в 1915 году Макс Фляйшер изобрел ротоскоп, 

который помогал ему перерисовывать движения отснятых персонажей и делать из них 

рисованный мультик. Аппарат проецировал отснятые кадры на стеклянный экран покадрово, 

позволяя художнику перерисовывать каждый кадр. 

 

 
 

Ротоскоп Фляйшера 

 

В 1938 году Уолт Дисней использовал эту технологию, чтобы создать «Белоснежку и семь 

гномов». Актрису одели в платье, похожее на то, что носила Белоснежка, и снимали ее в 

движении. Потом перерисовывали, превращая в анимационную героиню. Именно поэтому 

движения героев в этом мультике такие мягкие и необычно реалистичные.  
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Кадр из фильма «Белоснежка и семь гномов» и прототипы его героев 

 

В 1978 году точно так же нарисовал свой мультик «Властелин колец» Ральф Бакши. С 

помощью ротоскопирования создали и фильм «Помутнение» 2006 года, но здесь это был 

скорее творческий выбор: в это время уже существовали и другие методы захвата движения.  

Что такое захват движения или motion capture. Это технология, позволяющая 

записывать не изображение, а только движения человека (или любого другого объекта) с 

помощью специальных отражающих маркеров и системы инфракрасных излучателей / 

камер, которые считывают отраженное излучение и передают эти данные в компьютер. 

 

 
 

Захват движения для игры Enslaved: Odyssey to the West 

 

Это довольно сложная система. Для работы нужно закрытое помещение, в котором по 

периметру (включая потолок) устанавливают облако камер-излучателей. Чем больше камер, 

тем точнее будут данные на выходе, потому что маркеры могут перекрывать части тела 

человека или другие актеры в сцене. Артист надевает серый костюм (цвет на самом деле не 

имеет значения, просто одежда не должна отражать инфракрасные лучи) со специальными 

отражающими маркерами. Они цепляются к значимым для считывания движения точкам на 

теле: локти, колени, плечи, лоб, с обратной стороны запястья, бедра и т. д. То есть на те 

точки, которые при движении будут иметь самую широкую амплитуду, а при их соединении 

можно получить примитивный «скелет» человека. 

Перед началом работы облако камер калибруют так, чтобы они «узнавали» каждый маркер. 

То есть все камеры будут считывать определенный маркер как один объект. Внутри 

компьютера выстраивается виртуальное пространство, идентичное реальному, отмечается 

расположение каждой камеры. Таким образом поступающая с камер информация будет 
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показывать перемещение маркера в трехмерном виртуальном пространстве. Камеры 

одновременно испускают инфракрасные лучи и получают блик с маркеров. 

После обработки данных и чистки погрешностей (чаще всего - с помощью специальных 

программ, но иногда и вручную операторами) эти данные становятся «движителями» 

виртуальных объектов. Так виртуальные точки-маркеры «приклеивают» к компьютерному 

персонажу на те же места. И далее все движения маркеров теперь переносятся на движения 

виртуальных объектов.  

Примеры использования. В кино впервые эту технологию применили на фильме 

«Парк Юрского периода«, когда создали специальный джойстик под названием Digital Input 

Device (DID - цифровое устройство ввода). Аниматоры шутливо называли его Dinosaur Input 

Device (устройство ввода динозавров). Дело в том, что на этом фильме кинематографисты 

столкнулись с большой проблемой: аниматоры не умели работать с компьютером, а 

программисты не умели анимировать. Нужно было в короткие сроки придумывать нечто, что 

помогло бы аниматорам покадровой анимации управлять виртуальным существом. Так 

придумали джойстик, по форме напоминавший скелет динозавра. Все значимые для 

анимации существа точки были маркерами, которые и становились «движителями» скелета 

виртуальных зверей. Правда, тогда это делалось не визуальными средствами, а через 

провода. Это устройство очень быстро кануло в Лету, потому что появились устройства 

визуального ввода этих данных в компьютер.  

 

 

 

Digital Input Device для динозавров «Парка Юрского периода» 

 

Нынешние технологии захвата движений – результат сотни лет экспериментов, 

инноваций и достижений в компьютерной сфере. За годы до появления Голлума на больших 

экранах, ещё до Второй мировой войны, в 1915, аниматор Макс Флейшер изобрёл 

ротоскопирование, тем самым заложив основы для современных высококлассных техник. 

Ротоскопирование – примитивный и трудоёмкий процесс, но индустрии надо было с 

чего-то начинать. Аниматор стоял перед стеклянным столом и один за другим копировал 

кадры живой съёмки, напрямую перенося действия актёров и животных в нарисованный 

мир. Это позволяло добиваться реалистичной плавности движений, недостижимой 

обычными приёмами анимации. 
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На сегодняшний день все мы знаем о том, что распространяется многоязычия не 

только в Казахстане, но и во всем мире. Все мы с вами являемся свидетелями внедрения 

полиязычия, так как этого требует экономика, политика, культура и образование. 

До настоящего момента феномен многоязычия можно было услышать лишь в 

учреждениях «образцового показателя». Ведь преподавателям необходимо было 

сосредоточится в основном на проблемах двуязычного образования, то есть родного языка и 

одного иностранного. Трехязычное образование - это возможность «выйти в свет», так как 

внедрения данного образования - это основной план Европейской комиссии. 

В настоящее время в Казахстане идет формирование «информационного» общества. 

Отличительной чертой этого этапа развития общества является «перенос центра тяжести в 

общественном разделении труда из сферы материального производства в область 

информационных процессов и технологий» [1]. Таким образом, можно отметить 

возрастающую роль изучения информатики, информационных технологий в подготовке 

подрастающего поколения к труду, продолжению образования. А информационная 

компетентность в тандеме со знанием языков - становится ведущей составляющей 

технической подготовки человека, в какой бы сфере деятельности ему не пришлось работать 

в будущем. Одним из направлений реформы казахстанского образования, выдвинутых в 

Программе развития образования на 2011-2020 годы, ориентированных на создание 

конкурентоспособного образовательного поля является включение полиязыковой 

(трехязычной: казахский, английский и русский языки) составляющей в обучение.  

 Полиязыковое обучение информатике позволяет:  

- расширять методы, позволяющие учащимся «добывать» знания самостоятельно, а 

не просто обеспечивающие репродуктивное усвоение знаний  

- формировать информационную компетентность 

- обучать использованию технологии, обеспечивающие общее развитие личности 

- адаптироваться в жизни и в информационном обществе. 

 Благоприятной сферой расширения данной задачи в учебном процессе 

является интеграция уроков английского языка и информатики. Эти 

предметы легко интегрируются так как основная терминология 

информатики имеет англоязычное происхождение, а «умение работать с 

информацией относится к общеучебным умениям» 
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Для примера возьмем часто встречаемые термины информатики и сведем их в 

таблице: 

 

Menu Меню 

Byte Байт 

Bit Бит 

Internet Интернет 

To copy Копировать 

To format Форматировать 

File Файл 

 

Однако при интеграции двух предметов могут возникнуть следующие трудности: 

- учитель должен владеть языком на должном уровне (грамотно и доступноизлагать 

предмет) 

- учителю необходимо владеть навыками педагогического дизайна (тщательная 

проработка материала в соответствии с целями обучения;  

- модификация учебных курсов в соответствии с текущими результатами обучения); 

- следовательно, отбор и адаптация материалов при подготовке урока занимает 

гораздо больше времени; 

- соответствие языкового уровня учащихся уровню материала, который выдается на 

уроке. 

Технологии более не являются частью будущего, и учителя должны приложить 

усилия, чтобы стать «грамотными» в их применении и внедрять их в процесс преподавания и 

обучения. Как использование информационных технологий на уроках английского языка 

способствует повышению мотивации к изучению языка, так и использование английского 

языка может повысить интерес учащихся к такому предмету как информатика, что создаст 

условия для их успешной самореализации в будущем. [2]  

Придя на урок, увидев знакомые слова, фразы, команды, ученики будут более 

вовлечены в учебный процесс, они не будут тратить время на перевод заучивание сложных, 

незнакомых терминов. Так или иначе, для реализации интеграции английского языка и 

информатики в наших школах учителям предстоит проделать большую работу. Широкое 

использование компьютеров в жизни и в обучении постоянно расширяет объем и виды 

информационной деятельности учеников. Многие из них уже осознают ««перекачивание» 

трудовых ресурсов из материальной сферы в информационную». [3]  

Старшеклассники ориентированы на новые профессии, непосредственно связанные с 

обработкой информации (WEB-дизайнер, администратор локальной компьютерной сети, 

делопроизводитель со знанием персонального компьютера и т.д.). Практически все из 

современных конкурентно-способных специальностей, опираются на знание разговорного 

государственного и иностранного языка и на умение использовать их в техническом плане 

(программное обеспечение, работа с БД и прочее) [1].  

Курс информатики, преподаваемый на английском языке позволит получить 

учащимся такие знания, сформирует у учащихся пользовательские навыки, расширит 

словарный запас по английскому языку, сформирует навык ориентации в англоязычном 

интерфейсе прикладных и офисных программ. 

 Все термины информационных дисциплин берут своё начало с английского языка. 

Конечно же комбинировать всё с казахским и русcким языком – это тяжелая задача, но на 

сегодняшний день Министерство образования и науки Республики Казахстан оказывает 

большую поддержку и в привлечении известных зарубежных ученых и преподавателей. 

Нельзя не отметить возможности, которые дает международное сотрудничество для 

подготовки полиязычных кадров. Ведущие профессора из Канады, Китая, Швейцарии, 

Франции, Турции, Германии, России провели цикл презентаций, лекционных занятий и 
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научных. Расширение такого рода взаимодействий позволяет повысить 

конкурентоспособность будущих специалистов, а также улучшить качество полиязычных 

кадров. В условиях среднего образования нам необходимо организовать учебный процесс 

таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной компетенции 

для последующего непрерывного повышения речевой и коммуникативной компетенции на 

трех языках. Это требует специального проектирования процесса обучения неязыковым 

дисциплинам, которое способствовало бы без увеличения часов в учебном плане добиваться 

как выполнения стандарта по освоению содержания учебной дисциплины, так и овладения 

тремя языками в рамках выбранной изучаемой дисциплины. 

Углублённое изучение информатики через дистанционное и полиязыковое обучение 

информатике позволяет системно изучать основы информатики и получить языковой и 

пользовательский инструменты для расширения своего кругозора, постоянно расширяя 

диапазон языковой среды через общение и грамотное использование ИКТ. Это формирует у 

учащихся не только пользовательские навыки и реальную информационную картину мира, 

но и обогащает словарный запас по английскому языку, формирует навык ориентации в 

англоязычном интерфейсе прикладных и офисных программ, расширяет объем и виды 

информационной деятельности учеников. А это способствует формированию из наших 

учащихся конкурентно - способных людей – представителей нового поколения Казахстана. 
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В результате динамичного развития сферы информационных и коммуникационных 

технологий и их влияния на все аспекты жизни общества, повышается роль электронных 

средств обучения в образовании [2]. Под электронными средствами обучения понимают 

электронные издания, содержащие систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на обучающихся разного возраста и степени обучения [1]. К наиболее 

популярным электронным средствам обучения относятся электронные учебники (ЭУ). 

В настоящее время можно выделить основные требования к современным учебным 

пособиям, которые должны быть ориентированы на увеличение самостоятельной работы 

студента, а, следовательно, должны быть более простыми в использовании, 

информативными, наглядными, усиливающими мотивацию к освоению предмета; быть 

доступными для всех желающих получить полноценное образование; обеспечивать 
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подготовку специалистов высокого класса; широко использовать современные средства 

телекоммуникации и новейшие информационные технологии. 

Многие из перечисленных требований противоречивы и трудно совместимы, поэтому 

разработка электронного учебника представляет собой сложную задачу, решаемую 

коллективом специалистов разного профиля, и требует обоснованного выбора подходящего 

программного обеспечения. 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы используя 

комплексный критерий, включающий такие показатели, как назначение и выполняемые 

функции, требования к техническому обеспечению, особенности применения. В 

соответствии с указанным критерием возможна следующая классификация [4]: 

- языки программирования; 

- средства мультимедиа; 

- гипертекстовые и гипермедиа средства; 

- специальные программные средства создания электронных учебников. 

Отправной точкой в создании электронного учебника является дидактические цели и 

задачи, для достижения и решения которых используется информационные технологии. 

Электронный учебник существенно отличается технологически от бумажного и должен 

поддерживаться электронными технологиями, к которым относятся: анимация, 

многоуровневые и многовариантные задания, гипертекст и т.д., то есть средства 

обеспечивающие адаптивность содержательной части электронных учебников для 

различных кругов пользователей. 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, например, 

используя комплексный критерий, включающий такие показатели, как назначение и 

выполняемые функции, требования к техническому обеспечению, особенности применения. 

В соответствии с указанным критерием возможна следующая классификация: 

- традиционные алгоритмические языки; 

- инструментальные средства общего назначения; 

- средства мультимедиа; 

- гипертекстовые и гипермедиа средства; 

Рассмотрим их подробнее. Традиционные алгоритмические языки 

Характерные черты электронных учебников, созданных средствами прямого 

программирования: 

- разнообразие стилей реализации (цветовая палитра, интерфейс, структура ЭУ, 

способ подачи материала и т.д.); 

- сложность модификации и сопровождения; 

- большие затраты времени и трудоемкость; 

- отсутствие аппаратных ограничений, т.е. возможность создания ЭУ, 

ориентированного на имеющуюся в наличие техническую базу. 

Инструментальные средства общего назначения. Инструментальные средства общего 

назначения предназначены для создания электронных учебников пользователями не 

являющимися квалифицированными программистами. Инструментальные средства общего 

назначения, применяемые при проектировании электронных учебников, как правило, 

обеспечивают следующие возможности: 

- формирование структуры электронных учебников; 

- ввод, редактирование и форматирования текста (текстовый редактор); 

- подготовка статической иллюстративной части (графический редактор); 

- подготовка динамической иллюстративной части (звуковых и анимационных 

фрагментов); 

- подключение исполняемых модулей, реализованных с применением других средств 

разработки и др. 

К достоинствам инструментальных средств общего назначения следует отнести: 



250 

 

- возможность создания ЭУ лицами, которые не являются квалифицированными 

программистами; 

- существенное сокращение трудоемкости и сроков разработки ЭУ; 

- невысокие требования к компьютерам и программному обеспечению. 

Вместе с тем инструментальные средства общего назначения имеют ряд недостатков, 

таких как: 

- не совсем дружественный интерфейс; 

- меньшие, по сравнению с мультимедиа и гипермедиа системами, возможности; 

- отсутствие возможности создания программ дистанционного обучения. 

Средства мультимедиа. Еще до появления новой информационной технологии 

эксперты, проведя множество экспериментов, выявили зависимость между методом 

усвоения материала и способностью восстановить полученные знания некоторое время 

спустя. Если материал был звуковым, то человек запоминал около 1/4 его объема. Если 

информация была представлена визуально - около 1/3. При комбинировании воздействия 

(зрительного и слухового) запоминание повышалось до половины, а если человек вовлекался 

в активные действия в процессе изучения, то усвояемость материала повышалось до 75%. 

Итак, мультимедиа означает объединение нескольких способов подачи информации - 

текст, неподвижные изображения (рисунки и фотографии), движущиеся изображения 

(мультипликация и видео) и звук (цифровой и MIDI) - в интерактивный продукт. 

Аудиоинформация включает в себя речь, музыку, звуковые эффекты. Наиболее 

важным вопросом при этом является информационный объем носителя. По сравнению с 

аудио видеоинформация представляется значительно большим количеством используемых 

элементов. Прежде всего, сюда входят элементы статического видеоряда, которые можно 

разделить на две группы: графика (рисованные изображения) и фото. К первой группе 

относятся различные рисунки, интерьеры, поверхности, символы в графическом режиме. Ко 

второй - фотографии и сканированные изображения. 

Языки программирования. Современные визуальные среды программирования (Visual 

Basic, C# и др.) позволяют создавать достаточно универсальные программы, в том числе и 

электронные учебники. К явным недостаткам электронных учебников, созданных 

средствами языков программирования можно отнести: 

- сложность модификации и сопровождения; 

- большую стоимость вследствие трудоемкости разработки. 

К достоинствам: 

- разнообразие стилей реализации (цветовая палитра, интерфейс, структура ЭУ, 

способы подачи материала); 

- отсутствие аппаратных ограничений, то есть возможность создания ЭУ, 

ориентированного на имеющуюся в наличие техническую базу. 

Следует отметить, что, учитывая современное состояние технической базы в 

образовательных учреждениях, использование языков программирования для создания 

электронных учебников становится неактуальным. Данное программное средство, как 

правило, используют для написания отдельных модулей учебников с элементами 

интерактивности (модули проверки знаний, тренировочные задания, виртуальные 

эксперименты и др.) 

Средства мультимедиа. Технологии мультимедиа объединяют несколько способов 

подачи информации: текст, неподвижные изображения, движущиеся изображения и звук в 

интерактивный продукт. 

Средства мультимедиа позволяют значительно обогатить учебный материал за счет 

активизации всех способов восприятия. Таким образом, к достоинствам электронных 

учебников, созданных с помощью данного программного средства, относят: 

- возможность комбинированного представления учебного материала в графическом, 

текстовом, звуковом виде; 
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- возможность автоматического просмотра всего содержания продукта («слайд-

шоу»). 

К недостаткам: 

- большой вес электронного учебника на диске; 

- преобладает линейная структура представления учебного материала. 

Гипертекстовые и гипермедиа средства. Гипертекст – это способ нелинейной подачи 

текстового материала, при котором в тексте имеются каким-либо образом выделенные слова, 

имеющие привязку к определенным текстовым фрагментам [3]. Таким образом, пользователь 

не просто листает по порядку страницы текста, он может отклониться от линейного описания 

по какой-либо ссылке, то есть сам управляет процессом выдачи информации. В гипермедиа 

системе в качестве фрагментов могут использоваться изображения, а информация может 

содержать текст, графику, видеофрагменты, звук. 

Использование гипертекстовой технологии удовлетворяет таким предъявляемым к 

учебникам требованиям, как структурированность, удобство в обращении. При 

необходимости такой учебник можно опубликовать в сети Интернет и его можно легко 

корректировать. В настоящее время существует множество различных гипертекстовых 

форматов (HTML, DHTML, PHP и др.) 

К достоинствам электронных учебников, созданных средствами гипертекстовых 

технологий, относят: 

- полную совместимость с web-технологиями и возможность опубликования ЭУ в 

сети Интернет; 

- компактность представления учебного материала и малый вес ЭУ за счет 

применения специальных алгоритмов сжатия информации. 

К недостаткам: 

- отсутствие единого стандарта представления учебного материала; 

- зависимость отображения учебного материала от конкретного браузера. 

Специальные программные средства создания электронных учебников. В настоящее 

время существуют множество специальных программ для составления электронных 

учебников. Достоинства и недостатки электронных учебников, созданных с их помощью 

представлены в табл. 

 

Достоинства и недостатки электронных учебников, созданных с помощью специальных 

программных средств. 

 

Достоинства Недостатки 

Единый стандарт представления 

компонентов ЭУ по разным учебным курсам 

Ограничения в представлении иллюстраций и 

мультимедиа 

Наличие встроенных контролирующих и 

тренажерных систем 

Ограничения возможностей для создания 

вариативной части ЭУ 

Жесткое структурирование компонентов и 

материалов 

Ограничение свободы преподавателя в 

структурировании учебных материалов и их 

компонентов 

 

TurboSite. Бесплатная программа для создания сайтов и электронных учебников. 

Можно создать HTML-сайт или электронный учебник с поддержкой комментариев, формы 

обратной связи, вставки видео-файлов и JavaScript-тестов и другими возможностями. 

Программа очень проста в обращении, не требует знания языков программирования и 

разметки текста. 

Достоинства: 
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- программа проста в освоении и предлагает множество готовых шаблонов, которые 

в процессе работы можно изменять; 

- работа осуществляется через веб-браузер с поддержкой стандарта HTML5; 

- результат получается быстро и его можно редактировать в процессе работы. 

Недостатки: 

- возможность некорректного отображения материала в разных браузерах; 

- в структуре создаваемого электронного учебника все разделы будут одного уровня. 
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Ғылыми жетекші – Таутанова Г.Б., «Ақпараттық 

жүйелер және информатика» кафедрасының оқытушысы 

 

Бар жүйе. Мүмкін, көптеген бағдарламашылар жаңа жүйені құру үшін алдыңғыдан 

дайын атқарымдарды пайдалану мүмкін болмаған жағдайға тап болған шығар, сондықтан 

жаңа жүйені қайта құрылған алдыңғы жүйе ретінде құрады. Бұл жағдайда әзірлеудің өзі осы 

бірыңғай монолитті фреймворк шеңберінде бағдарламалаудан тұрады. Мұндай опция әдетте 

өте пайдалы нәтиже бермейді, бірақ олар қолданбалы әзірлеудің кепілді табыстылығына 

есептелген. Осы жерден деректерді сақтау ерекшелігінің кодын сақтай отырып, қосымшаның 

логикасын жаңғыртуға болады. Бұл деректерді өңдеудің дербес логикасы бар, бірақ оларды 

өңдеудің бір утилиталарын пайдаланатын бірнеше қосымшалардың бір мезгілде болуын 

көздейді. Немесе, бір уақытта бірнеше қолданбаларды бір уақытта бір деректерді сақтау 

утилитасын пайдалану. Мұндай мүмкіндіктердің болмауы бағдарламалық қамтамасыз етуді 

жаңғырту мен өсіру үлкен еңбек шығыны бар процесс болар еді. Сонымен қатар, 

«интерфейстің утилиттері» сияқты нәрсе, әдетте, оны кез келген қолданыстағы немесе 

әзірленетін қосымшада қолдануға болатындай етіп жасалады. Қазіргі кездегі жаңғырту 

жүйесінде немесе қолданыстағы қолданбалы әзірлемелерді толық өзгерту жеткілікті түрде 

анық және түсінікті: жүйеге пайдаланушының тағы бір интерфейсін қалай енгізу керек, қандай 

топқа және қандай келісімдерге жаңа бағдарламалық кодты жатқызуға болады, баптау кезінде 

проблемаларды қайда іздеу және, жалпы, қолданыстағы жүйені қалай жаңғырту қажет. 

Алайда, қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді дамытудың кейбір бағыттары оның 

одан әрі болашағы туралы ойлануға мәжбүрлейді және бұл, қазірдің өзінде алыс емес 

болашақ, бәрі біз ойлағандай емес деген ойға жетелейді. [1] 

Орындауды параллельдеу. Сұрауларға қызмет көрсетудің параллельдігі немесе 

процестерді орындау жұмыс жасау үшін көмектеседі, ал ол қашан қатты кедергі бола алады? 

Іс жүзінде үдерістерді параллель орындау олардың кез келгенінің теңдігін білдіреді 

және жүйенің жылдам әрекет ету сипаттамасын едәуір нашарлатады. Сұрау салуларға 

параллель қызмет көрсету кезінде жүйе барлық тапсырмаларды орындауға қояды және оның 

контекстін сақтай отырып, қандай да бір процеске қызмет көрсетуді мезгіл-мезгіл тоқтатады, 
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басқаруды басқа процеске оның орындалу контекстін қалпына келтіре отырып береді. Цикл 

әрбір тапсырма толық орындалғанға дейін кезек ішінде қайталанады. Нәтижесінде әрбір 

тапсырма белгілі бір уақытты орындауға жұмсайды, бірақ одан да көп уақыт кезекте 

орындауға кетеді. 

Тапсырмаларды дәйекті орындағанда, жүйе орындауды күтуге сұрау салады. Содан 

кейін бірінші түскен адам монополиялық түрде орындайды, содан кейін келесі алады – және 

бұл процесс барлық сұраныстардың толық тізіміне қызмет көрсетілгенге дейін қайталанады. 

Алайда, ядролардың немесе процессорлардың көп саны бар, яғни аппараттық 

модульдердің операциясын физикалық параллель орындайтын жүйелерге бір процессорлық 

немесе көп процессорлық жүйелерді ауыстыру көп нәрсе өзгертеді. Бірақ мұндай қуатты 

техниканы сатып алу компьютерлік жүйелердің өнімділігін нақты арттыруға кепілдік 

бермейді, өйткені барлық заманауи бағдарламалық құралдар мұндай ядролардың немесе 

процессорлардың санын пайдалана алмайды. 

Сондықтан, софтверді дамытудың бір бағыты ретінде физикалық параллельдеуге 

бағытталған алгоритмдерді орындау және деректерді өңдеу стратегиясын әзірлеу мүмкін. [2]  

Жылдам жады құрылымы мен алгоритмдері. Бұрын ең құнды, бірақ өте шектеулі 

ресурс жедел жады болды. Жобаланған бағдарламалардың барлық алгоритмдері мен 

құрылымдары оны пайдалануды барынша азайтуға бағытталған. Қазір стандартты, 

коммерциялық қол жетімді компьютерлік жүйе бірнеше гигабайтқа жедел жады бар, бұл 

бұрын қолданылған қатты дискілердің барлық көлемінен асып түседі. Сондықтан келесі 

перспективалар бағыты оперативті жадта орналастырылған үлкен көлемді алатын 

алгоритмдер мен деректер құрылымдарын әзірлеу болып табылады. Жақын арада бұл әдістер, 

атап айтқанда, SUPERCALK, WORKS типті кестелерде, ағымдағы мәндерді алдын ала есептеу 

үшін және кестелік есептеулерде пайдаланылды. Есептеу көлемін қысқарту үшін ОЗУ үлкен 

көлемін қолданатын әртүрлі алгоритмдер мен деректерді өңдеу процедураларын жақсарту 

жақсы және перспективалы болып табылады. Мысалы, әр түрлі кестелердің есептеулері, 

сонымен қатар, бұл салада деректерді кодтау және декодтау есептерін шешу үшін әзірленеді: 

ДББЖ, бейне, дыбыс, графика, іздеу және т. б.  

Портирлеу проблемасы (бағдарламалық жасақтаманы бір операциялық жүйеден 

екіншісіне көшіру) 

 Жалпы, бұл мәселе өте маңызды екендігі құпия емес. Бүгінгі күні толық 

тасымалданатын бағдарламалау тілдері жоқ. Иә, біз ең көшірілетін бағдарламалау тілі-СИ тілі 

және оның клоны деп санап үйрендік. Дегенмен, компиляторлардың үйлесімсіздігі орын 

алады. Қазіргі уақытта портталатын компиляторды әзірлеуге көп әрекет жасалды. Бірақ СИ 

тілі стандартталған және бұрыннан бері жеткілікті, бірақ Linux-та компиляцияланатын 

бағдарламалық жасақтаманың 90% бастапқы кодын өзгертпей Windows XP-де компиляциялай 

алмайтыны факт болып қалады. Және, жетекші әзірлеушілердің, компиляторлардың күш-

жігері осы мәселені шешуге бағытталады деп ойлаймын. Оның салдарынан бағдарламалық 

қамтамасыз ету нарығының перспективаларына софтты порттау мүмкіндігі жатады.  

Сызықтық Алгоритмдер және құрылымдар. Бұрын ядро ретінде қолданылған 

компьютерлік жүйелердің процессорларында ішкі кэш жоқ. Кіріктірілген немесе қосымша 

процессорлардың кэштері тек компьютердің аппараттық бөлігін таңдағанда ғана пайдаланыла 

алады. Барлық қалғандарына, яғни: программистердің жұмысы, алгоритмдерді және деректер 

құрылымын жоспарлау - бұл мүлдем әсер еткен жоқ. Бүгінгі таңда жағдай түбегейлі өзгерді  

Кэштердің мөлшері соншалықты үлкен болғандықтан, ДҚБЖ жасау кезінде оларды 

елемеу мүмкін болмай қалды.  

Кэш құрылымының күрделілігі едәуір артты. Алгоритмдер мен деректерді кэштеу 

құрылымы максималды тиімділікпен қолданылатын жерлерде қазір ДҚБЖ елестету мүмкін 

емес. Кэшті пайдалану жақсы талғамның ережесіне айналады және бағдарламашы 

жұмысының сапасының көрсеткіші болып табылады 

Бір таңқаларлығы, қарапайым мәліметтер базасында өрістерді кездейсоқ бірден 

бірнеше ондаған пайыздық өнімділік алуға мүмкіндік беретін мысалдар бар. 
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Егер бұрын құрастырушылар сызықтық құрылымдарды емес, жазбаларды іздеудің 

жылдамдығын едәуір арттырған күрделі құрылымдарды жасағысы келсе, қазір сызықтық 

құрылымдар тиімдірек, өйткені келесі элементке екінші реттік қол жетімділік кэште жоқ 

элементтерге қарағанда тезірек өңделеді Сызықтық бағыттағы тағы бір бағыт - сызықтық 

түрде орындалатын немесе минималды ауысулар санын қамтитын алгоритмдер саласындағы 

зерттеулер. Мұндай алгоритмнің орындалуы орындалатын кодтардың реттілігін кэштеудің 

арқасында, сонымен қатар процессорларға салынып, біршама уақыт пайдаланылғандықтан, 

айтарлықтай жақсарды. Осы бағыттардың бірі, атап айтқанда және мысалы, циклдерді 

орналастыру әдісі. [3] 
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Когда люди слышат слово «программист», они наверняка представляют себе 

человека, целиком и полностью разбирающегося в устройстве компьютера и способного 

исправить любую неисправность. Или же в голове возникает образ успешных айти-гуру 

современности: Марка Цукерберга, Стива Джобса, Билла Гейтса. То есть в представлении 

большинства людей, программирование связано с видом деятельности, профессией либо 

призванием. Конечно это так. Программист – это, на сегодня, одна из самых востребованных 

и высокооплачиваемых профессий на рынке труда. Но «программирование» - это ещё и 

хобби, дополнение к основной занятости человека, а также желанный пропуск в загадочный 

мир программирования для миллионов людей, которые уже сейчас изучают Python, язык 

программирования, речь о котором пойдёт в данной статье.[6] 

Если вы следите за развитием ИТ и не слышали о Python, то это вызовет удивление. 

Ведь за последние несколько лет это самый быстрорастущий и набирающий неимоверными 

темпами популярность язык программирования. Огромное количество людей, уже познали 

на себе удовольствие программирования на нём и большая часть из них влилась в ряды 

армии поклонников Python. Большая часть из них возможно и не станет никогда 

профессиональными программистами, однако для некоторой части, изучение этого языка 

стало шансом, воплощенным в реальности, начать карьеру в сфере ИТ. Давайте разберёмся в 

чём причина успеха Python. Но для начала немного истории.[3] 

Python(читается как Пай-тон, в простонародье Питон) – это высокоуровневый (что 

значит не завязанный на управлении компьютером в его аппаратной «железной» части) язык 

программирования общего назначения (то есть, находящий применение практически во всех 

http://yourlib.net/content/view/12775/151/
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сферах компьютерного программирования). Придуманный в 1994 году Гвидо ванн Россумом 

(GuidovanRossum), который черпал вдохновение во всех имеющихся на тот момент языках и 

воплотивший в своём детище все самые лучшие концепции своего времени, а также 

отбросивший всё лишнее, то без чего может обойтись хороший язык программирования. 

Сейчас это один из самых актуальных языков в наши дни, постоянно применяющий все 

новейшие тенденции. Логотип языка – две переплетающиеся змеи, два питона, хотя само 

название язык получил в честь легендарной труппы MontyPython–первопроходцев 

британского юмора. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Остановимся подробнее на основных достоинствах Python: 

1. Лёгкий в обучении. И это самое главное. Для любого человека, программирование 

кажется пугающим, в основном, из-за того, что программирование было годами, на заре 

своего существования и позже, связано с математикой, математической логикой и разного 

рода сложными математическими теориями. Однако изучение современного языка 

программирования - это во многом как изучение иностранного языка, такого, который 

позволяет наладить общение с компьютером и передавать ему смысл, который он сможет 

принять и превратить в команды, позволяющие выполнить какую-то задачу. Так, Python, 

очень прост именно тем, что написание команд в нём похоже на сложение слов в 

предложение на английском. (Да, на английском, так что для начала придётся изучить его.) 

За короткий период, новички могут освоится в языке, понять его основные положения и 

делать свои маленькие проекты, вроде написания простой видеоигры или автоматизации 

рутинных каждодневных задач.[4] 

2. Это весело. И это важно. Если выбираете для себя хобби, вы, наверное, в 

последнюю очередь будете смотреть в сторону программирования, ведь это подразумевает 

проводить время за компьютером и написанием сотен строчек кода. С Питоном сам процесс 

обучения походит больше на игру. Особенно если учиться, делая игры, такие как текстовые 

РПГ или игры в жанре IF(интерактивный рассказ).[Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]Да, как и любое изучение чего-либо требуется приложить усилия и время, однако 

это окупается удовольствием от только что созданной мини-программы, игры, и радости, 

полученной от того, что получилось создать что-то своими руками.[7] 

3. Огромная база открытых проектов. Это означает что в сети уже тысячи готовых 

библиотек (то есть наборов программ), подходящих под нужды любого человека. Они 

позволяют, используя уже кем-то сделанную платформу, решить какие угодно задачи, 

начиная от простого использования в MicrosoftOffice, к примеру, до таких сложных проблем, 

как распознавание лиц или сбора и обработки больших объёмов данных (BigData). И это 

совершенно бесплатно и реализуется самым удобным образом, при условии, конечно, что вы 

в уже достаточной мере владеете языком и готовы потратить немного своего времени на 

освоение нужной вам библиотеки. Одни из самых популярных открытых библиотек это: 

a. Pandas – обработка и анализ данных. 

b. Scrappy – парсинг (считывание информации) с сайтов. 

c. PyGame – создание интерактивных игр с графикой и звуком. 

d. TensorFlow, Keras – машинное обучение и нейронные сети. 

e. Django, Flask – создание веб-сайтов и многие другие…[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

4. Востребованность в мире ИТ. Самые крупные компании мира высоких технологий 

используют Pythonв работе своих проектов, такие как Google и Instagram. Это означает что и 

спрос на профессионалов весьма высок. В интернете можно встретить что Python-

программисты в США получают в среднем 113000$ в год, что является одной из самых 

крупных зарплат в этой сфере [Ошибка! Источник ссылки не найден.][Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Если мы уже заговорили о карьерных возможностях, то давайте остановимся на трёх 

основных сферах, в которых Pythonлидирует или входит в лидеры по количеству работ и 

вакансий: 
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1. Datascience. Изучение крупных объёмов данных, которые каждый день 

генерируются в мире и использование их в научных и коммерческих целях. 

2. Machinelearning. Сюда входят нейронные сети и искусственный интеллект, две 

технологии за которыми будущее. 

3. Back-enddevelopment. Работа обратной части мира интернет, на серверной стороне 

веб-сайтов.[Ошибка! Источник ссылки не найден.][Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

Сейчас для вас может быть загадкой, что из себя представляют эти сферы, но вместе с 

Python вы сможете приподнять завесу тайны и прикоснуться к силе новых технологий. 

Чем же может помочь Питон вам сейчас? Если вы студент и читаете эту статью, то 

вам могут пригодится некоторые возможности библиотек Python: 

Python-Docx, которая позволяет массово вносить изменения в документы 

MicrosoftWord, создавать на лету новые и генерировать их по шаблону. 

Автоматизация работы компьютера с помощью скриптов. Будь то автоматический 

поиск файлов, переименование куч документов, раскладывание презентаций или 

изображений по папкам и т.п. 

SciPy, NumPy – для математических вычислений и проведения научных работ с 

применением аналитики 

Plotly – построение диаграмм и графиков, наглядных и полезных 

Scrappy для поиска и быстрого извлечения информации с нужных вам веб-сайтов 

(например, можно превратить его в сборщик новостей о грантах и программах обмена или 

обучения за рубежом) и так далее… 

Подведя итог, можно сказать, что программирование в наше время становится 

всепроникающим явлением. Будь вы лаборант, ученый, бизнесмен или работник сферы 

услуг, знание языка программирования может служить вам, облегчая работу и дополняя 

вашу профессию нужным и оплачиваемым навыком. Ведь, по наблюдению экспертов, в 

наше время, спрос не столько на программистов, а на людей обладающими широким 

спектром умений и навыков, и которые умеют направить их на улучшение своей работы и 

окружающего их мира. Если вы эколог, который умеет работать с огромными данными, 

поступающими со всех точек планеты и знакомые с анализом данных, вы сможете извлечь из 

них невероятную пользу для себя. Или вы офисный клерк, желающий избавить себя от уймы 

рутинных обязанностей. Врач или ученый, который хочет понимает все тонкости работы 

таких технологий как биометрия тела или использовать технологии в сборе анализов и 

нахождения корреляций. И таких примеров будет много.C ростом и развитием технологий, 

программирование становится неотъемлемой частью работы и всех окружающих нас вещей 

и, если вас влечет любопытство и тяга к знаниям, предлагаю окунутся в этот удивительный 

мир, начав с изучения языка Python. 
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