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Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

определяется Кодексом РК «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП).  

Основными задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются: 

1. своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответствии с КоАП; 

2. обеспечение реализации прав и обязанностей участников производства; 

3. выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений; 

4. обеспечение исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении.  

Производство по делам об административных правонарушениях в Республике 

Казахстан ведется на государственном языке, а при необходимости в производстве 

наравне с государственным употребляются русский язык или другие языки [1].  

Участники производства по делам об административных правонарушениях 

извещаются о времени и месте рассмотрения дела или совершения отдельных 

процессуальных действий и вызываются в суд, орган (к должностному лицу) 

уведомлениями (извещениями). Уведомление (извещение) направляется заказным 

письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым 

сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с 

использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.  

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться с протоколом и другими материалами дела, давать 

объяснения, делать замечания по содержанию и оформлению протокола, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 

защитника, при рассмотрении дела выступать на родном языке или языке, которым 

владеет, и безвозмездно пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на 

котором ведется производство; обжаловать применение мер обеспечения производства по 

делу, протокол об административном правонарушении и постановление по делу, делать 

выписки из него и снимать копии с имеющихся в деле документов, а также пользоваться 

иными процессуальными правами, предоставленными ему КоАП.  

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 

случаях, когда имеются данные о надлежащем его извещении о месте и времени 
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рассмотрения дела и если от него не поступало ходатайство об отложении рассмотрения 

дела [2].  

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта 

совершения административного правонарушения; 

материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации; 

показания специальных автоматизированных измерительных средств, а также 

сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и 

приборов наблюдения, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих 

совершение административного правонарушения в сфере автомобильного транспорта и 

безопасности дорожного движения посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, 

определения скорости и направления движения транспортного средства, действий других 

участников дорожного движения [3, 111].  

Сокращенное производство по делу об административном правонарушении 

осуществляется в случаях, если факт правонарушения обнаружен должностным лицом на 

месте его совершения, за которое предусмотрено административное взыскание в виде 

штрафа согласно абзацу первому части первой статьи 44, установлено совершившее его 

физическое лицо, которое признает свою вину и соглашается с размером налагаемого 

штрафа. Сокращенное производство по делу об административном правонарушении не 

применяется в случаях: 

- когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания; 

- совершения правонарушения несовершеннолетним; 

- совершения правонарушения лицами, обладающими привилегиями и 

иммунитетом; 

- совершения административных правонарушений, дела по которым 

рассматриваются органами государственных доходов; 

- если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными 

специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, 

работающими в автоматическом режиме.  

При обнаружении административного правонарушения и установлении 

совершившего его лица должностное лицо составляет протокол об административном 

правонарушении на месте его совершения и разъясняет лицу право оплаты штрафа в 

размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток [3, 54].  

Должностное лицо вручает лицу копию протокола об административном 

правонарушении с квитанцией установленного образца.  

В случае оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы 

штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу.  
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 

Любая экономическая деятельность осуществляется ради получения выгоды в виде 

дохода, прибыли и полезности. Достижения данной цели всегда предполагает риск, ибо 

принятое сегодня решение реализуется в будущем. Следовательно, между ними 

существует временной лаг, который может изменить результаты предпринятых решений. 

Поэтому анализ количественных и качественных параметров риска имеет большое 

значение для всех, кто осуществляет экономическую деятельность, особенно в сфере 

банковского бизнеса. Следовательно, проблема риска выступает одной из ключевых в 

финансовой и производственной деятельности каждого субъекта рынка.  

Одной из самой рискованной сферой банковского бизнеса является кредитный 

рынок и кредитование. Как нам представляется, это связано спецификой производства и 

реализации банковского продукта и услуг. Кредит является банковским продуктом в виде 

денег, а кредитование как процесс продажи этого продукта. «Продажа» денег отличается 

от продажи товара. Проданный товар имеет материально-вещественную форму и не 

возвращается продавцу. В отличие от товара деньги, как бы передается на время, чтобы 

они выполнили свой функций средства платежа или средства обращения. После истечения 

этого времени деньги должны возвращаться банку и с процентом. Банки второго уровня 

принимают решения предоставлять кредит клиенту, а клиент обязуется вернуть этот 

кредит через определенное время. В этот временной лаг и возникает риск невозврата 

полученных денег. Поэтому существует краткосрочные и долгосрочные кредиты и их 

цена. Цена кредита в виде процента определяется с учетом риска.  

В обычной практике термин «риск» употребляется очень часто, но само понятие 

риска многогранно и его можно определять по-разному, как количественной, так и 

качественной стороны. Количественный анализ риска преследует цель численно 

определить, т. е. формализовать степень риска. В количественном анализе можно 

выделить условно несколько блоков: 

- выбор критериев оценки степени риска; 

- определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска; 

- определение фактической степени риска на основе отдельных методов; 

- оценка возможности увеличения или снижения риска в дальнейшем.  

Критерии оценки степени риска могут быть как общими, так и специфичными для 

отдельных видов риска. Наиболее разработаны в экономической литературе критерии 

оценки кредитного риска. К ним относятся: репутация заемщика, способность 

заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе 

текущей деятельности, капитал заемщика, обеспечение кредита, условия кредитной 

операции, контроль (соответствие операции законодательной базе и стандартам).  

В экономической литературе существует много определений кредитного риска, 

обогащающих понимание самого понятия, однако, по существу они между собой 

тождественны. В наиболее широком смысле риском называется неопределенность в 

отношении наступления того или иного события в будущем. И. Т. Балабанов пишет, что 

«как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может 

произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три 

экономических результата: отрицательный, нулевой, положительный»[1].  



10 

 

Таким образом, кредитный риск объективное явление, существует не зависимо от 

желаний банков второго уровня, но можно управлять ими при помощи различных методов 

и способов. Поэтому как банкам, так и их клиентам необходимо делать оптимальный 

выбор из всех существующих вариантов кредитного процесса.  

При выборе оптимального варианта следует учитывать следующие ситуации:  

1. выбор при определенности - когда результат решения детерминирован и может 

быть определен заранее;  

2. выбор в условиях риска - когда результат решения заранее в точности не может 

быть известен, но существует информация о вероятностных распределениях возможных 

последствий;  

3. выбор в условиях неопределенности - когда результат случаен и полностью 

отсутствует информация о вероятностях последствий решения» [2] .  

Если риск возникает из-за неопределенности, то надо знать, что в условиях 

неопределенности существуют факторы, которые делают так, что результаты действий 

становятся не взаимосвязанными, то есть, не являются детерминированными, кроме того, 

мы не можем определить степень возможного влияния этих факторов на результаты. 

Такую ситуацию создают объективные и субъективные детерминанты.  

К объективным детерминантам относятся все, что находится вне банков второго 

уровня. Они могут быть связаны процессом глобализации мирового финансового рынка, 

денежно-кредитной политикой Национального банка страны, изменениями нормативно-

правовых документов регулирования банковской деятельности. С этими факторами 

связаны институциональные и макроэкономические источники рисков.  

К субъективным мы относим факторов, которые находятся внутри каждого банка, в 

их системе управленческого менеджмента. Внутренние факторы: кредитная политика и 

стратегия развития банка, уровень персонала банка, уровень риск менеджмента в банке, 

информационно-технологическая оснащенность банка, степень асимметричности 

информации и т. д. Они представляют внутренние источники возникновения кредитного 

риска.  

Анализ экзогенных и эндогенных факторов кредитного риска позволяет выявить 

причины возникновения рисков. Если коммерческие банки точно определят причины 

возникновения рисков, то это «позволит им более точно сформировать представление о 

причинах появления рисков, каналах их распространения и таким образом более точно 

направляет анализ на выявление эффективных способов их нейтрализации» [3].  

Кредитный риск можно характеризовать как неопределенность, необходимость и 

возможность. Из-за того, что существует неопределенность возникает необходимость 

делать выбора из альтернативных вариантов решения или действий, причем выбор должен 

быть оптимальным. Оптимальность выбора означает принять решение по поводу 

кредитование того или иного клиента минимальным риском и максимальной выгодой.  

Следовательно, характеристика риска как неопределенность, необходимость и 

возможность раскрывает сущность категории «риск» с качественной стороной, а 

качественная характеристика создает основу для перевода понятия «риск» в 

количественное. Количественные параметры кредитного риска определяются в 

стоимостных выражениях. Это может быть абсолютное или относительное финансовых 

показатели банка.  

Анализ основных причин и факторов кредитного риска в банках второго уровня в 

Республике Казахстан показывает, что они связаны, прежде всего, внутренними 

проблемами и носят системный характер. Особенностью кредитного риска является то, 

что он имеет большую долю в совокупном риске кредитного портфеля, что определяет его 

значение для банковской деятельности.  

Как показывают данные Национального банка РК в структуре активов 

коммерческих банков преимущественную долю занимают кредиты - 49,9%, портфель 

ценных бумаг - 20,1%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и 
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корреспондентские счета - 11,2%. Если значительная часть клиентов банка по разным 

причинам не способны возвращать долг банку, то это станет главной причиной 

неустойчивости банка. Так, например, В 2018 году кредиты, по которым имеется 

просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 123,7 млрд. тенге или 

8,52% от ссудного портфеля, а в 2019 году они составили 1 331,3 млрд тенге, или 9,3% от 

ссудного портфеля банков второго уровня [4].  

Когда в структуре активов БВУ преимущественную долю почти 50 % занимают 

кредиты, то изучение причин и методов снижения уровня безвозвратных кредитов 

остается актуальной задачей как для банков второго уровня, так и для его клиентов.  

Причины безвозвратных кредитов, следовательно, рост уровня кредитного риска 

следует рассматривать как со стороны банка, так и со стороны заемщика. Кредиты сразу 

не становятся безвозвратными. При определенных условиях они могут стать 

сомнительными. Если отсутствует поступление денежных средств по займу в течение 

определенного периода времени или задерживается, то такие займы называются 

сомнительные займы.  

Как нам представляется причины возникновения сомнительных займов со стороны 

банка носят в большей степени субъективный характер. Объективность кредитных рисков 

связана с наличием факторов, существование которых, в конечном счете не зависит от 

деятельности коммерческого банка. С другой стороны, финансовые риски имеют и 

субъективную основу, поскольку всегда реализуются через человека и определяются в 

полной мере управленческим решением.  

Как отмечено в отчете Национального банка «Плохое управление кредитным 

риском проявляется в низком качестве кредитных решений на этапе выдачи займа, в 

низком качестве мониторинга в процессе его обслуживания, в выборе субоптимальных 

решений при появлении признаков ухудшения возвратности, в действиях, а чаще 

бездействии, банка при наступлении дефолта, включая действия по отражению состояния 

и статуса займа в финансовой, регуляторной и управленческой отчетности» [3].  

Причины возникновения сомнительных займов со стороны заемщика носят как 

объективный (возможности выполнения своих обязательств перд банком по кредиту не 

зависит от него), так и субъективный характер (если корпоративный заемщик, то 

банкротство, отсутствие ликвидности, прибыли как результат не эффективного 

управления бизнесом, а, если физическое лицо, то, прежде всего, низкая финансовая 

грамотность и другие). При этом необходимо их рассматривать отдельно по 

коорпоративным клиентам и отдельно по потребительскому кредиту. Следовательно, по 

каждому заемщику в зависимости от его экономического статуса следует определять 

качество займа.  

Таким образом, в банковской практике при оценке риска в основном принимают во 

внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их 

финансового состояния, возможных изъятий определенной части средств, помещенных во 

вклады, изменения курса валют и ценных бумаг, а также вероятность различных денежно-

кредитных рестрикций. Следует иметь в виду, что все факторы риска учесть практически 

невозможно, поэтому оценка строится на определенных допущениях, а результат 

получается в известной степени приблизительным. Однако это нисколько не умаляет 

важности выработки соответствующей стратегии управления рисками.  
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Кокшетауского университета 

 им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

Жолумбаев М. К.  

к. ю. н. , доцент Кокшетауского 

 университета им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

Экономикасы дамыған мемлекеттік тәжірибесі кеденділік төлемдердің тиімділік 

жүйесіндегі экономикалылық дамудың маңыздылық факторы және күшті мемлекетіктің 

өмір сүруінің қажеттілік шарты болып табылатынын куәландырады. Күшті елдердің 

экономикасындағы кеденділік төлемдердің рөлі жоғарылай өзгерді. Кеденділік 

төлемдерінің фискалдылық басымдығы реттеушілік және қорғаушылық функцияларына 

екпінмен ауыстырылады, ол жағдай үшін эскалация қағидада құрылған жоғары 

дифференцифрленген тарифтер пайдаланылады. Жаһандану жағдайында трансұлттық 

корпорациялар жекелеген елдерді Халықаралық еңбек бөлінуіне және жылжымалы тауар 

ағындарының жолында баға кедергілерінің болмауына негізделген бірыңғай әлемдік 

өндіріс цехтарына айналдырады [1].  

ҚР түбегейлі басқа жағдай байқалады. Он бес жыл жағдай барысында кеденділік 

төлемдерді қолданушылық тәжірибесі бойынша экономикалылық дамытушылық 

қажеттіліктеріне сәйкес келмеуінен және оларды басқарушылық жетілмегендігінен 

көрсете отырып шығындардың бататындығын көрсетеді.  

Мемлекеттілік кірістерді қарстыру қажеттілілігі мен экономикалылық жоғарлауын 

қажеттіліліктері арасындағы қазіргі таңдағы қайшылықтар экономикалылық қатынастар 

жүйесіндегі кеденділік төлемдердің рөлін ғылыми зерттеу тұжырымдамалық әлі 

жетілмегендігінің, оларды қолдану жүйеліліліктің болмауының және кеденділік 

баждардың мөлшерімен деңгейін анықтау қажеттіліліктерін енгізілмегендігінің салдары 

болып табылады.  

Кеденділік төлемдерді басқарушылылық жетілдірілмеген механизмін, оларға 

байланысты қазіргі жағдайдағы экономикасындағы рөлінің жеткіліліксіздігінің салдарын 

қарастыру болып табылады. Ұлттық тауарлары бәсекеге қабілетсіздігі және заңдыққа 

бағынышты болатын импорттаушыларға айналатын отандылық шығарушыға қосымша 

зиян келтіреді. Кеденділік төлемдерден жалтару барсында кеденділік-тарифтілік реттеудің 

тиімділігінің төмендеуіне алып келеді.  

Бүгінде кеденділік төлемдер мемлекеттіліктің экономикалылық дамуына 

жеткілілікті ықпал етпейді. Дүниежүзілілік экономикалылықың өзгеруішілік мен 

өзгерушілік жағдайында ҚР жедел экономикалылық қатынастықтар жүйесінде кеденділік 

төлемдердің рөлін қайта қаралау қажет, оны таза фискалдылық мәселелерді шешуден 

жоғарыдай технологиялылық өндірістердің дамуына ықпал етуге бағыттайды. Кеденділік 

төлеуден төлеуден жалтаруға жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу қажет [2].  

Алайда, осы саладағы қолда бар ғылыми әзірлемелер өте қарама-қайшылықты және 

үкіметтің негізделген шешімдерін қабылдауға қажетті дәлелдер келтірмейді.  

Кеденділік төлемдерді әкімшіліктендіру тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар 

жасалынған: тасымалданатын тауарлар туралы жалған ақпарат декларациясының алдын 

http://www.nationalbank.kz/
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алу үшін бағалық ақпараттың объективті көздерін пайдалану және тиімді халықаралық 

және ведомствоаралық ақпарат алмасуды ұйымдастыру [3].  

Қазіргі кезеңде кеденділік төлемдердің елдің әлемдік экономикадағы бәсекелік 

жағдайын қамтамасыз етудің құралы ретіндегі объективті қажет рөлі, бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру, экономиканы тиімді трансұлттықтандыру үшін оңтайлы жағдайлар 

жасау және олардың басым фискалдық құрал ретіндегі Қазақстан Республикасындағы 

қазіргі жағдайы арасындағы қайшылықтар бар.  
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Астапов И. С. , магистрант группы Ю-11 

 Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

Научный руководитель - Сатыбалди Л. , 

к. ю. н., доцент 

 

Диалог государства и общества зачастую происходит посредством публичных 

выступлений, во время которых государственные служащие (далее - служащие) доносят 

какую-либо информацию до людей. В рамках открытого диалога касательно деятельности 

государственных органов в основном выступают руководители. Поэтому умение 

представить свои взгляды аудитории, при этом не нарушив стандартов поведения и не 

бросив тень на государственную службу в целом, является одной из важнейших 

компетенций руководителей учреждений.  

Какие же стандарты поведения должны соблюдать служащие во время 

выступлений на публике, а также в средствах массовой информации? В этическом кодексе 

Республики Казахстан чётко обозначены данные стандарты и выделены отдельным 

разделом, из чего можно сделать вывод, что публичные выступления налагают на 

служащих ещё ряд ограничений, помимо общепринятых норм и устоев [1, c. 5].  

При более подробном рассмотрении стандартов, мы видим, что служащие не 

должны в своих выступлениях противоречить политике государства. Данный стандарт 

вытекает из функциональных обязанностей государственных служащих, так как это 

граждане Республики Казахстан, выполняющие свои полномочия в рамках представления 

функций и задач Республики.  

Сложно представить публичное выступление служащего, в котором он критикует 

политику государства, выражает несогласие с властью и принимаемыми ей решениями, 

ведь он и есть часть аппарата, представляющая государство перед обществом. 

Государственные служащие должны исполнять свои функции во благо государства и 

общества, а во время своих выступлений разъяснять, доводить до слушателей все 

направления политики государства [2, c. 2]. Во время выступлений служащим необходимо 

строго разграничивать информацию, которая возможна к обнародованию от той, что не 

подлежит распространению, и ни в коем случае не разглашать служебные данные. 

Руководители и другие сотрудники государственных учреждений имеют доступ к 

различной информации, предназначенной только для служебного пользования. Во время 
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публичных выступлений, дискуссий могут задаваться каверзные вопросы. Выступающий 

должен чётко ориентироваться и представлять последствия тех или иных высказываний, а 

также контролировать предоставляемую публично информацию на предмет содержания 

служебных, а тем более секретных сведений. Во время публичных выступлений может 

сложиться такая ситуация, что дискуссия подойдёт к обсуждению деятельности других 

сотрудников государственных учреждений и органов. Спикер должен уметь 

сориентироваться и ни в коем случае не допустить неэтичных высказываний, а также 

постараться предотвратить возникновение таких ситуаций [1, c. 3].  

Ещё один из стандартов поведения говорит о недопущении публикаций, 

содержащих материалы, касающиеся личной и общественной жизни, от имени 

государственного органа [2, c. 5]. Данные публикации должны осуществляться с личных 

аккаунтов и от имени непосредственно самого государственного служащего. Но даже 

используя личные аккаунты, служащие не должны забывать, что они представляют 

государство, являются лицом власти перед обществом, и неукоснительно соблюдать 

этические нормы. В современной истории не единичны случаи негативного влияния 

публикаций на личных аккаунтах государственных служащих, которые могут получить 

дисциплинарное взыскание вплоть до освобождения от занимаемой должности.  

Публичные обвинения государственного служащего не должны остаться без его 

внимания. Особенно если эти обвинения касаются коррупционной тематики. 

Государственный служащий, как только ему становится известен факт таких обвинений, 

должен принять все возможные меры по их опровержению. В данном случае стоит 

помнить об ответственности за клевету, так как необоснованные публичные обвинения, 

особенно в совершении коррупционного преступления, наказываются согласно 

Уголовному кодексу Республики Казахстан [3, c. 95].  

Нарушение стандартов может повлечь различные последствия как для служащего и 

органа им представляемого, так и для государства в целом. Всё это зависит от уровня и 

полномочий выступающего на публике и тяжести нарушения.  

На практике у государственных служащих может возникнуть необходимость в 

следующих публичных выступлениях: 

1) выступления перед коллективом и приглашенными гостями; 

2) выступления перед целевой аудиторией (обучающие семинары); 

3) выступление в СМИ: телевидение, газеты, журналы, радио; 

4) выступления в сети интернет: прямые трансляции, публикации в социальных 

сетях; 

5) другие выступления: дни открытых дверей.  

Проведём практичиский анализ вышерассмотренных стандартов на примере 

государственного учреждения Департамент статистики (далее - Департамент).  

В деятельности государственного органа не редки случаи выступления 

руководителя перед коллективом, а также приглашёнными гостями. Данные выступления 

в основном происходят по поводу национальных и профессиональных праздников. Перед 

аудиторией обычно выступает руководитель, либо лицо, его замещающее. Данные 

выступления обычно не имеют дискуссионной формы, поэтому важной для анализа 

частью является доклад выступающего. В данном докладе выступающий не раскрывает 

никаких служебных секретов, а также не позволяет себе неэтичных высказываний.  

Государственными органами для донесения информативного и инструктивного 

материала периодически проводятся встречи с целевой аудиторией, носящие характер 

докладов, лекций, семинаров. Стоит отметить, что данные семинары не касаются общей 

политики деятельности Департамента, а имеют узконаправленную тематику. Поэтому за 

их проведение отвечают руководители Управлений Департамента. Во время данных 

выступлений государственный служащий продолжает соблюдать все стандарты 

поведения, предписываемые этическим кодексом. В зависимости от присутствующей 

аудитории выступающий может использовать специализированные термины, а также 
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некоторые известные всем понятия. Но в то же время, если в аудитории присутствует 

респондент, который не владеет ситуацией, государственный служащий останавливается 

на отдельных моментах более подробно, для более чёткого понимания предмета и темы 

выступления. Из этого можно сделать вывод, что государственным служащим 

необходимо четко понимать компетентность аудитории, перед которой они выступают, и 

стараться донести тему выступления в наиболее понятно форме.  

Анализ выступлений в средствах массовой информации возможно провести на 

примере брифингов - кратких пресс-конференций, проводимых руководителем 

Департамента, по основным показателям социально-экономического развития Северо-

Казахстанской области. Данные выступления касаются непосредственно деятельности 

государственного органа, в силу чего проводятся руководителем, либо лицом его 

замещающим [4, c. 97].  

К данному брифингу информация собирается со всех управлений департамента, 

которую руководитель представляет журналистам и аудитории. Руководитель должен 

четко ориентироваться во всех показателях, так как данное выступление подразумевает 

дискуссию, а не только доклад, в силу чего подкованность руководителя в основных 

вопросах способствует корректному ведению диалога с журналистами. Во время такого 

рода выступлений журналисты могут интересоваться личным мнением руководителя о 

сложившейся ситуации и прокомментировать те или иные показатели. Руководитель, 

следуя стандартам, не выражает своего личного мнения и ведет беседу только по тем 

вопросам, которые соответствуют направлениям в политике Республики Казахстан.  

Брифинги проводятся на регулярной основе, в силу чего государственные 

служащие, представляющие Департамент, имеют достаточный опыт, чтобы выступать на 

них с соблюдением всех стандартов поведения.  

Проанализируем ещё одно публичное выступление - брифинг председателя 

Комитета по статистике (далее - Председатель) по вопросам подготовки и проведению 

Национальной переписи населения 2020 года. Данное мероприятие является одним из 

самых важных для органов статистики и государства в целом. В соответствии со 

стандартами, спикером на данном выступлении являлся Председатель. Выступление 

велось на двух языках, то есть вступительная речь была на государственном и русском 

языках, а затем по мере поступления вопросов ответы давались на языке обращения. 

Данный аспект свидетельствует об уважении к аудитории и готовности вести 

всесторонний диалог. На выступлении была раскрыта ранее неизвестная информация по 

вопросам проведения данного государственно важного мероприятия, на данный момент 

не являющаяся секретом.  

Во время поступления вопросов, касающихся служебной информации, не 

подлежащей обнародованию, спикер умело давал ответ в рамках своих компетенций и 

дозволенности раскрытия тех или иных данных. Даже при повторении вопросов от разных 

журналистов, соблюдая корректность и выдержку, повторял ответ, который уже был 

озвучен.  

Стоит отметить, что во время выступления возникали сложности в объяснении 

специфических понятий и действий, так как аудитория не владела полным теоретическим 

инструментарием, в силу чего спикер объяснял некоторые моменты наиболее простыми и 

понятными словами.  

По данному выступлению можно сделать вывод, что государственный служащий 

полностью следовал стандартам поведения во время публичного выступления.  

Уделим внимание социальным сетям, а именно служебным аккаунтам 

Департамента, а также личным аккаунтам сотрудников. Посредством служебных 

аккаунтов департамент ведет диалог с обществом по вопросам своей деятельности. 

Освещаются основные социально-экономические показатели, а также некоторые моменты 

профессиональной деятельности сотрудников Департамента. Материалы, тексты 

публикаций строго выверены во избежание раскрытия служебной информации, 
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неэтичных высказываний, некорректного представления данных. В современном мире с 

учётом направленности на информатизацию предоставление данных и общение с 

аудиторией посредством социальных Интернет-платформ является верным и действенным 

решением. Использование новых технологий расширяет возможности служащих в 

донесении информации до более широкой аудитории с соблюдением стандартов 

поведения.  

Посредством прямых эфиров на Интернет-платформах проводятся некоторые 

выступления уполномоченного по этике. Так как данный сотрудник является гарантом 

соблюдения этических норм и моралей, его выступления всегда и полностью 

соответствуют всем стандартам поведения государственных служащих.  

Успех выступлений и легкость ведения диалога зависит не только от соблюдения 

стандартов поведения при публичных выступлениях, но и от соблюдения общих 

стандартов и этических норм. Таким образом опрятный внешний вид и грамотная речь - 

это значимые составляющие успеха выступлений на публике.  

Немаловажным аспектом в соблюдении стандартов поведения, связанных с 

публичными выступлениями государственных служащих, в том числе в средствах 

массовой информации, является стрессоустойчивость. Ведь дискуссии могут носить не 

только положительный характер, но и содержать критику государственных служащих со 

стороны общества, резкие высказывания оппонентов и публики. Государственный 

служащий должен оставаться спокойным и рассудительным в данных ситуациях.  

В заключение анализа стандартов поведения связанных с публичными 

выступлениями служащих следует отметить, что зачастую сотрудники государственных 

органов неукоснительно соблюдают требования Закона Республики «О государственной 

службе», а также Этического Кодекса государственного служащего, что способствует 

высокому уровню организации данных выступлений и повышению доверия со стороны 

общества. Случаются прецеденты нарушений стандартов, влекущие молниеносную 

реакцию: госслужащие привлекаются к ответственности различного рода. Во избежание 

таких случаев для установления достаточно высокого уровня профессионализма 

государственных служащих во время публичных выступлений необходимо постоянное 

повышение квалификации, прохождения тренингов.  

Умения ведения публичных выступлений, соблюдения стандартов поведения 

нарабатываются с опытом и практикой, а также передаются от более опытных коллег. 

Способность конструктивно принять критику и дать корректный ответ на каверзный 

вопрос - одни из показателей профессионализма государственного служащего. 

Непрерывное повышение компетенций уполномоченных по этике, которые, в свою 

очередь, передают свой опыт сотрудникам государственного органа, является 

необходимым для соблюдения стандартов поведения, связанных с публичными 

выступлениями.  
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В последние годы в методике и практике предоставления финансовой отчетности 

произошли важные изменения.  

Рыночная экономика требует внести изменения в стандартах бухгалтерского учета, 

генеральном плане счетов и в формах финансовой отчетности.  

Как показывает, практика традиционная бухгалтерия не дает достоверную и 

полную информацию пользователям. Поэтому необходимо разработать методику 

предоставления отчетности по международным стандартам финансовой отчетности [1].  

Сегодня бухгалтер обязан определить методику составления финансового 

результата а так же должен грамотно выбрать учетную политику.  

Финансовая отчетность это финансовые данные о деятельности хозяйствующего 

субъекта. Учетным циклом для предприятия является период с 1января по 31 декабря, а 

для вновь созданных предприятий с даты регистрации по 31 декабря [2].  

Для составления финансовой отчетности необходимо проверить оборотно - 

сальдовую ведомость на основании которого заполняется бухгалтерский баланс. Важно 

отметить, что в оборотно - сальдовой ведомости не должно быть кредитовых остатков в 

активных счетах, и дебитовых остатков в пассивных счетах.  

В соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

для предоставления финансовой отчетности необходимо заполнить следующие 

бухгалтерские документы: 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет об изменении собственного капитала; 

- Отчет о прибыли и убытках; 

- Пояснительная записка [2].  

Существует два способа составления финансовой отчетности: трансформация и 

конверсия.  
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Рисунок 1. - Методы составления финансовой отчетности 

 

Целью трансформации является приведение финансовой отчетности к МСФО, т. е. 

изначально финансовая отчетность составляется по НСФО, потом корректируется по 

МСФО.  

Конверсия - этот метод предполагает ведение финансовой отчетности параллельно 

по НСФО и МСФО.  

 

 
 

Рисунок 2. - Сравнительны анализ методов предоставления финансовой отчетности 

 

Какой метод выберет организация, зависит от различных факторов в числе 

которых: 

- цели и задачи компании; 

- вид деятельности и масштабы организации; 

- владение ресурсами, в том числе и кадровыми [4].  

Таким образом, главная цель перехода предоставления финансовой отчетности по 

МСФО - это привлечение инвестиции в свой бизнесс, повышение деловой репутации.  

Для того чтобы правильно составить финансовую отчетность необходимо: 
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- вести Казахстанскую отчетность правильно и своевременно; 

- заполнять пояснительную записку (по МСФО пояснений больше); 

- правильно составить корректирующие проводки.  
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Любое коммерческое предприятие конечной целью своего существования на рынке 

преследует одну единственную цель - это извлечение прибыли. Для этого необходимо 

наличие не только основных производственных фондов, но также и материально-

производственных запасов, которым характерно такое толкование, что они выступают 

активами. Материальные и производственные запасы на предприятии выступают как 

краткосрочные активы, которые предназначены для оборота и дальнейшей реализации в 

результате производственного процесса. Данные активы представляют собой в своем 

составе сырьё и материалы, которые используются в производственных циклах, в 

результате которых происходит изготовление товаров и услуг, цель которых в 

дальнейшем пойти на реализацию и принести субъекту бизнеса желаемую прибыль [1].  

При приобретении материально-хозяйственных ресурсов необходимо вести их 

систематический учет. Этими вопросами занимаются бухгалтеры предприятия. В задачи 

бухгалтера по учёту материально-производственных запасов входят: 

- систематически следить и вести учёт и аудит сохранности материально-

производственных запасов в местах их нахождения; 

- вести документальное сопровождение, касающееся движения данных 

материальных и производственных ресурсов по всем стадиям производственного цикла; 

- следить за ходом заготовительных работ МПР для следующего передела 

производственной цепочки; 

- осуществлять правильный расчет по расходованию сырья и материалов, что 

будет отражаться на себестоимости конечного готового продукта, а также следить за 

остатками запасов согласно нормативных карт по нормативам МПЗ, своевременно 

заявлять на определенные участки производства о имеющихся излишках и дефиците тех 

или иных компонентах МПЗ и МТР; 

- производить своевременные расчеты согласно контрактов с поставщиками МТР 

и МПЗ, а также в сроки и в полном объёме осуществлять поставку заказа своим 
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заказчикам [2].  

Известно, что материально-производственные запасы входят в группу 

краткосрочных активов бухгалтерского баланса и в этой связи в отличие от долгосрочных 

активов, к которым относятся основные производственные средства, переносят свою 

полную стоимость на конечный продукт однократно и целиком, что означает их полное 

потребление в производственном цикле предприятия [3].  

Следует отметить, что материально-производственные запасы состоят из 

определенных компонентов, к которым относятся: сырьё и материалы, которые в свою 

очередь подразделяются на основные и вспомогательные; полуфабрикаты, стоить 

отметить, что последние могут быть приобретёнными, а также собственного 

производства. В процессе производства имеют место быть также отходы, которые порой 

считаются возвратными, а также топливо как элемент вспомогательного материала, тара и 

сопутствующие ей материалы и запасные части, а также прочие инвентарь и 

принадлежности для хозяйственных нужд. Все выше сказанное представлено рисунком 1.  

Рассмотрев состав материально-производственных запасов на предприятии, 

следует отметить, что все, что имеется на предприятии, подлежит обязательному 

оприходованию и отражению в бухгалтерском балансе. Так вот и материально-

производственные ресурсы в свою очередь будут подвержены операции оприходования и 

отражению в балансе. Процесс оприходования будет осуществляться по утвержденной 

процедуре, к которой относится оформление первичных документов. Сбор и обработка 

первичных документов начинаются с того, что оформляется приходный ордер, при 

наличии оформляется доверенность, а также акт примки-передачи МТР, лимитно-

заборная карта также подлежит оформлению в перечень документов. После сбора 

первичной документации оформляется накладная для перемещения запасов внутрь 

предприятия, накладная на отпуск материалов с соответствующими карточками для учета 

на складе, а также ведомости по учёту движения остатков материалов и запасов. После 

принятия и «посадки» на баланс материальных запасов происходит их учет и аудит в 

процессе производства [4].  
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Рисунок 1. - Классификация материально-производственных запасов на предприятии 

 

Стоит отметить, что материально-производственные запасы подлежат 

инвентаризации. Инвентаризация также усложняется, когда цены за единицу МТР 

колеблются в течение отчетного периода. Однако основная идея цен на МТР проста: «… 

трейдер должен определить стоимость своих МТР, чтобы узнать, сколько стоит его 

приобретение. Когда товарный инвентарь продан, инвентарный счет должен быть 

уменьшен (зачислен), а стоимость проданного товара должна быть увеличена (списана) на 

сумму, уплаченную за каждый инвентарь. Этот метод работает, если в компании 

действует «специальный метод идентификации». То есть, компания знает стоимость 

каждого проданного отдельного предмета». Различия в стоимости конечного запаса 

возникают из-за разных способов, которыми каждый метод рассчитывает конечный запас 

- определяя: «… есть ли «новые» или более «старые» вещи, определяя средневзвешенное 

значение двух покупок, предполагая, что оставшиеся партии товара - более «молодые 

пары», или предполагая, что остальные пары - более «старые пары»« [5].  

Согласно бухгалтерских нормативов инвентаризация МТР происходит как 

минимум один раз в год. В ходе проведения инвентаризации бухгалтер и специально 

созданная комиссия, которая проверяет наличие остатков на начало и на конец 
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соответствующего периода, а также наличие по факту объектов имущества, что 

фиксируется в соответствующем акте сверки на момент проверки. Процедура и порядок, 

сроки, количество инвентарных проверок с указанием точных дат проведения с перечнем 

имущества, а также с составом принимающей комиссии определяется первым 

руководителем организации.  
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Агропромышленный комплекс РК - это сегодня один из драйверов национальной 

экономики.  

Как сказал один из философов прошлого века - если хочешь сохранить 

независимость страны, в первую очередь надо обеспечить продовольственную 

безопасность государства.  

И эти слова имеют свою актуальность сегодня, когда планету охватила пандемия 

короновируса.  

Правительство любой страны вводит запрет или квотирование на вывоз и экспорт 

основных видов продукции сельского хозяйства.  

В целом по республике полноценно работает более 20 видов государственных 

программ по поддержке и дальнейшему развитию растениеводства и животноводства в 

АПК Казахстана [1].  

На данное время, МСХ Республики Казахстан вносят предложения в 

Правительство страны об увеличении в 2 раза объёма субсидирования отрасли сельского 

хозяйства. Эти меры крайне необходимы отечественному фермеру, так как с текущей 

ситуацией, с нестабильным, прыгающим курсом валют, растут цены и они так же не 

стабильны.  

В целом ситуация складывается так, что объём финансирования на данный период 

складывается в пределах 55 млрд. тенге выделенных из республиканского бюджета в 

рамках всех программ государственной поддержки агропромышленного комплекса.  

Но для того, чтобы сделать доступными продукцию сельского хозяйства, чтобы 

увеличить отдачу с каждого гектара пашни, необходим целый комплекс мер в виде: 

- помощи в покупке минеральных удобрений; 

- закупа и применения всех средств защиты растений; 
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- обновление машинотракторного парка; 

- максимально поднять культуру земледелия, т. е. использования научных 

достижений в области сельского хозяйства, передового опыта зарубежных стран; 

- применения новых технологий воспроизводства сельскохозяйственных 

животных; 

- обучения и переподготовки квалифицированных кадров [2].  

Для перечисленных мероприятий для поддержки и оживления 

сельскохозяйственной отрасли нужна еще, примерно, такая же сумма из госбюджета 

страны, т. е. еще дофинансирование в размере примерно 55 млрд. тенге.  

Если дофинансирование не произойдет, то ситуация будет следующая - стоимость 

одной тонны удобрения, и литра пестицидов, и высоких репродукций семян будет не 

доступна основной массе крестьянских фермерских хозяйств, и, как следствие, «Топтание 

на месте, без какого либо развития» [3].  

Многие виды государственной поддержки постоянно подвергаются изменению, что 

очень сильно вызывает недовольство со стороны фермерства страны.  

Так как каждый строит свой агробизнес делая расчеты на государственные 

программы, то риск в сельскохозяйственном производстве становится еще выше в связи с 

приходом нового руководства в Министерство сельского хозяйства, которое постоянно 

меняют правила игры.  

Обращение ведомственного министерства в Правительство РК, полагаю вполне 

обоснованно.  

При проведении краткого анализа по выделяемым субсидиям на 1 га в разрезе 

стран ЕАЭС, одна из самых низких оказалась в нашей стране, например: 

- в соседней России 35 долл. США; 

- в Белоруссии 42 долл. США; 

- Казахстан 11долл. США.  

Это очень низкий показатель в целом в мировой экономике, поэтому, если мы 

реально хотим сделать агропромышленный комплекс страны настоящим драйвером в 

развитии экономики, то мы должны поддержать на этом этапе предложения МСХ РК.  

Если говорить в целом о влиянии видов господдержки в виде различных 

государственных программ, надо отметить, что благодаря, государственной программе 

развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы и 

субсидированию в рамках Государственной программы «Дорожная Карта Бизнеса 2025» 

было достигнуто: 

- диверсификация севооборотов, где за счет увеличения погектарного 

субсидирования в стране резко увеличилась площадь посева под масличные культуры; 

- стали самодостаточны по производству растительного масла; 

- вышли на передовые позиции по выращиванию льна масличного в мире; 

- ушли от монокультуры пшеницы.  

Сегодня, в передовых хозяйствах Акмолинской области, доля в структуре 

посевных площадей яровой пшеницы мягких сортов составляет не более 60 %, а до 

введения программ господдержки в севооборотах основных зерносеющих регионов 

страны монокультура «пшеница яровая» составляла 90-95 % [4].  

Далее, благодаря программе субсидирования части расходов в инвестирование, 

проще говоря, программе инвестиционных субсидий сдвинулось с мертвой точки 

обновление машинно - тракторного парка у сельхозтоваропроизводителей, хотя при 

текущих ценах на сельхозтехнику и инвентарь 25 % инвестсубсидий, многие считают 

недостаточными.  

Министерством сельского хозяйства разработаны ряд изменений в 

Государственной программе развития АПК на 2017-2021 годы, так как есть насущная 
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необходимость насытить продуктами производства сельского хозяйства внутренний 

рынок страны.  

Как озвучивают власти, список социально-значимых товаров насчитывает 19 

наименований, но 6 из которых называются импорнозавимыми. Данную ситуацию 

Правительство пытается ликвидировать к 2024 году.  

Сельское хозяйство всегда считалось одним из рискованных видов человеческой 

деятельности, где форс - мажорные явления природноклиматического характера являются, 

вполне допустимыми и имеют свою цикличность.  

Поэтому Правительства многих развитых стран мира направляют в АПК большой 

финансовый процент от ВВП страны, понимая, что без развития сельского хозяйства в 

любых формах собственности, не может быть полноценного экономического развития 

государства.  

Министерство предлагает избавиться от тех субсидий, которые не приносят 

результат. Такая поддержка от государства совершенно неэффективна.  

Необходимы такие меры поддержки со стороны государств, которые бы сделали 

сельскохозяйственную отрасль с точки зрения вложения инвестиций довольно 

привлекательной.  

Правительство страны совместно с Министерством сельского хозяйства 

приступило к реализации части проектов, из запланированных 112 единиц проектов на 

общую сумму 4,2 трлн. тенге [5].  

Надеется, что и наше Правительство поддержит предложения МСХ РК по 

увеличению вдвое всех видов государственной поддержки агропромышленного 

комплекса страны, и больше внимания будет уделять контрольным функциям на предмет 

адресного получения и использования бюджетных средств сельхозпроизводителями по 

назначению.  
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Каждая организация в своей деятельности сталкивается с большими движениями 

денежных средств. Так как на предприятии в день происходит тысячу операций связанные 

с наличным и безналичным расчетом, то необходимо правильно отражать их движение в 

бухгалтерском учете и налоговом учете.  
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Данные по движениям денежных средств отражаются в финансовом отчете «Отчет 

о движении денежных средств». Субъекты предпринимательской деятельности 

осуществляют бухгалтерский учет денежных средств в соотвествии с МСФО 7 «Отчет о 

движении денежных средств». Финансовый отчет по МСФО 7 «Отчет о движении 

денежных средств» составляется двумя методами: прямой метод и косвенный метод [1].  

Если в прямом методе при анализе данных по движению денежных средств 

информационнной базой является выручка, то при косвенном методе - прибыль.  

Согласно прямому методу отражаются сальдо на конец по хозяйственным 

операциям за период и их необходимо группировать по 3 видам деятельности (Рисунок 1) 

[2].  

 

 
 

Рисунок 1. - Формирование отчета о движении денежных средств по видам деятельности 

 

Этот метод дает возможность контролировать притоки и оттоки денежных средств. 

Применение прямого метода показывает насколько компания платежеспособна.  

Косвенный метод дает возможность рассчитать взаимосвязь полученного дохода и 

изменения конечного сальдо. Согласно косвенному методу можны вычислить величину 

чистой прибыли, на основании корректировок.  

Не стоит забывать, что при инвестиционной и финансовой деятельности чистые 

денежные потоки определяются только прямым методом. Если финансовый результат 

образуется по принципу начисления, то результат по изменению денежных средств 

исчисляется косвеннм методом [3].  

Согласно косвенному методу корректировки проводятся по следующим группам 

(Рисунок2 ): 

- изменения счетов краткосрочных активов и обязательств; 

- амортизация; 

- убытки (прибыли) от деятельности.  
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Рисунок 2. - Отчет о ДДС по косвенному методу 

 

Таким образом, если составить отчет по косвенному методу, то можно увидить 

причину разницы между прибылью и результатом движения денжных средств за один 

период времени.  

При составлении вертикально - горизонтального анализа о финансовых результатах 

каждый элемент дохода, расхода и прибыли необходимо разделить на процент выручки. 

Анализируя баланс предприятия каждый его элемент необходимо разделить на итоговую 

сумму актива. Есть два альтернативных подходов для состаления ОДДС (отчета о 

движении денежных средств). Первый подход разделяет каждый элемент притока и оттака 

денежных средств на общую сумму притоков и оттоков. Согласно второму подходу 

отображается каждый элемент в виде доли от выручки [4].  

Тенденции движения денежных средств легко увидеть по данным горизонтально - 

вертикального анализа. Для прогнозировании лучше проводить аналитику также 

горизонтально - вертикальным методом. Таким образом, на основании этих 

аналитических прогнозов аналитик легко определит будущий доход организации, так же 

составит план сумм поступления денежных средств [5].  

Таким образом, на сегодняшний день бухгалтерский учет занимает важное место в 

системе управления. Данные бухгалтерского учета формируют основу при принятии 

решений. Каждая оганизация в ходе ведения своей деятельности сотрудничает с 

различными контрагентами. Расчеты с контрагентами показывают насколько правильно 

осуществляются денежные переводы. А эффективность расчетных операций зависит от 

правильной организации бухгалтерского учета денежных средств.  
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ЕС не может полагаться на ценности, принципы или цели ЕС для расширения или 

создания своих компетенций. Однако это не означает, что ЕС не может заключать 

международные соглашения, которые устанавливают защиту прав человека. Нефрами 

указывает, что глобальный подход к целям внешних действий в Статье 21 TEU и Статье 

205 TFEU подразумевает, что конкретные цели также могут быть достигнуты случайно 

посредством осуществления внешней компетенции, соответствующей другой основной 

конкретной цели, внешней или внутренней. Это приводит к мысли, что права человека 

могут соблюдаться случайно. Как упоминалось выше, многие международные 

соглашения, заключенные ЕС, содержат положения о правах человека. Теперь у ЕС 

больше возможностей для заключения международных соглашений, в том числе 

правозащитных, применения его ценностей, принципов и целей, которые Лиссабонский 

договор включил в статьи 2, 3 и 21 TEU, поскольку эти положения действуют как 

горизонтальные положения. Это объясняется следующим образом.  

В договорах содержатся некоторые горизонтальные положения, например, статья 

11 TFEU для защиты окружающей среды.  

Статья 11 TFEU устанавливает принцип экологической интеграции. Это 

горизонтальная оговорка. Согласно этому принципу, «требования по охране окружающей 

среды должны быть включены в определение и реализацию политики и деятельности 

Союза, в частности, в целях содействия устойчивому развитию». В результате меры по 

защите окружающей среды основаны не только на статье 192 TFEU, но и на других 

правовых основах, таких как статья 43 TFEU, статья 114 TFEU и статья 194 TFEU. 

Теоретически Комиссия, Совет и Европейский парламент должны применять 

экологические аспекты ко всей внутренней и внешней политике Союза. Фактически, 

концепция устойчивого развития также может быть найдена в международных торговых 

соглашениях.  

Статья 13 TFEU - это горизонтальное положение о благосостоянии: Союз и 

государства-члены должны полностью учитывать благополучие в области сельского 

хозяйства, транспорта, внутреннего рынка и так далее. ЕС не имеет конкретной 
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компетенции для защиты, но было принято много мер, касающихся защиты. Кроме того, 

международные соглашения, которые ЕС заключил или ведет переговоры с третьими 

странами, содержат положения, касающиеся благополучия людей.  

Между тем, защита прав человека является одной из ценностей ЕС в статье 2 TEU 

и одним из политических принципов статьи 21 (1) TEU. Защита прав человека 

регулируется статьей 177 ТИК, которая касается сотрудничества в целях развития. Меры 

ЕС были приняты с целью организации деятельности Союза, направленной на содействие 

соблюдению прав человека в третьих странах. CJEU подтвердил в деле C-268/94 

Португалия против Совета что меры ЕС в области сотрудничества в целях развития могут 

включать в себя цель соблюдения прав человека, как упоминалось выше. Теперь статья 21 

(2) TEU устанавливает, что «Союз должен определять и проводить общую политику и 

действия и работать для обеспечения высокой степени сотрудничества во всех областях 

международных отношений» с целью консолидации и поддержки прав человека. Это 

означает, что Статью 21 TEU можно рассматривать как горизонтальное положение для 

защиты прав человека во внешних отношениях ЕС. В результате необходимо учитывать 

права человека во всей внешней деятельности ЕС.  

Ниже приведен пример. Статья 209 TFEU - это статья о сотрудничестве в целях 

развития, а статья 212 TFEU - об экономическом, финансовом и техническом 

сотрудничестве с третьими странами. Основываясь на статьях 209 и 212 TFEU, ЕР и Совет 

приняли Регламент № 235/2014, устанавливающий инструмент финансирования 

демократии и прав человека во всем мире. В преамбуле регламента говорится о ценностях 

ЕС в статье 2 TEU и принципах статьи 21 TEU, и в качестве цели подчеркивается защита 

прав человека.  

Общая коммерческая политика (CCP) является одной из старейших политик, 

регулируемых с созданием ЕЭС в 1958 году. УПК был заложен в Статье 113 Договора об 

учреждении ЕЭС (TEEC). С тех пор в статью 113 TEEC были внесены изменения 

несколько раз. Начиная с Лиссабонского договора, статья 207 TFEU управляет КПК. В 

настоящее время не только традиционная торговля, но и прямые иностранные 

инвестиции, а также коммерческий аспект интеллектуальной собственности и торговли 

услугами входят в рамки КПК. ЕС обладает исключительными компетенциями в этой 

области (статья 3 (1) (e) TFEU).  

Как статья 207 TFEU для КПК может быть правовой основой для заключения 

международных соглашений, которые содержат положения о правах человека? Маркс, 

Натенс, Гераетс и Ваутерс говорят, что в соответствии со статьей 21 TEU, Союз должен 

проводить международную политику и действия, в частности, для консолидации 

демократии, верховенства закона и прав человека, а также для сохранения и улучшения 

качества окружающей среды и окружающей среды, устойчивое управление глобальными 

природными ресурсами. Они указывают, что эти цели применимы к КПК. Кремона 

отмечает, что КПК теперь также имеет четкий мандат на устойчивое развитие и права 

человека, вытекающий из статьи 21 TEU. Ларик также указывает, что в КПК Союз 

выступает на международной арене одним голосом, и сообщение, которое он 

конституционно уполномочен распространять по всему миру, можно найти в статьях 21 и 

3 (5) TEU. Академики соглашаются, что вопросы прав человека могут или даже должны 

быть включены в CPP в соответствии со статьей 21 TEU. Это означает, что статья 21 TEU 

не может создавать или расширять компетенцию в области прав человека, но она 

обязывает Комиссию вести переговоры по вопросам прав человека в контексте торговли и 

включать вопросы прав человека в соглашения. Фактически, соглашения о свободной 

торговле (ССТ), которые ЕС заключил или ведет переговоры с третьими странами после 

Лиссабона, содержат определенные положения о правах человека. Далее, CJEU разъяснил 

в Мнении 2/15 относительно ЗСТ между ЕС и Сингапуром, что CCP должен проводиться 

в соответствии с принципами и целями в Статье 21 (1) и (2) TEU, и поэтому положения, 

касающиеся социальных и экологических проблем, падают в рамках КПК. Это показывает 



29 

 

существенные изменения КПК после Лиссабонского договора. CJEU признал эти 

изменения самостоятельно.  

Кроме того, есть пример меры КПК, где права человека связаны между собой. 14 

апреля 2014 года Совет принял решение о подписании от имени ЕС Марракешского 

договора для облегчения доступа к публикуемым произведениям для слепых, 

слабовидящих или других лиц с ограниченными возможностями печати. Решение Совета 

2014/221 основано на статьях 114 и 207 TFEU. соответствии с преамбулой (5) Решения 

Совет указывает, что Марракешский договор должен быть подписан от имени Союза в 

отношении вопросов, относящихся к компетенции Союза.  

ЕС нуждается в конкретных компетенциях для заключения международных 

соглашений по правам человека. Эти компетенции не могут быть получены из ценностей, 

принципов или целей ЕС. Как упомянуто выше, какая-либо конкретная компетенция для 

него не была предоставлена ЕС. CJEU разъяснил это в Мнении 2/94 в 1996 году. 
57

 ЕС 

(ранее Сообщество) не мог присоединиться к ЕСПЧ из-за недостатка компетенции. 

Лиссабонский договор устанавливает новые полномочия для этого? Теперь статья 6 (2) 

TEU устанавливает, что ЕС должен присоединиться к ЕКПЧ. Это означает, что ЕС может 

не только присоединиться к ЕСПЧ, но и должен присоединиться к нему, хотя ЕС еще не 

является членом ЕСПЧ. Статья 6 (2) TEU конкретно регламентирует, то есть касается 

только присоединения к ЕКПЧ.  

Имеет ли ЕС компетенцию заключать международные соглашения по правам 

человека в целом? В частности, обсуждаются статьи 19, 114, 82-86 и 352 TFEU. Статья 19 

TFEU обеспечивает правовую основу для недискриминации. Статья 114 TFEU 

обеспечивает правовую основу для сближения мер по созданию и функционированию 

внутреннего рынка. Статья 82-86 TFEU - это новые положения о судебном 

сотрудничестве по уголовным делам со времен Лиссабонского договора. Статья 352 TFEU 

считается потенциальной компетенцией для достижения цели ЕС.  

Незадолго до вступления в силу Лиссабонского договора 26 ноября 2009 года 

Совет принял решение относительно заключения Конвенции Организации Объединенных 

Наций о правах инвалидов (далее именуемой Конвенцией ООН). Эта Конвенция ООН 

является одним из международных соглашений по правам человека или международных 

соглашений по правам человека. Решение Совета 2010/48 / EC основано на статье 13 TEC 

(сейчас статья 19 TFEU) и статье 95 TEC (сейчас статья 114 TFEU). Согласно преамбуле 

(7), Сообщество (ныне Союз) и его государства-члены обладают компетенцией в областях, 

охватываемых Конвенцией ООН. Статья 4 Решения устанавливает, что в отношении 

вопросов, относящихся к исключительной компетенции Сообщества, Союз представляет 

Сообщество на совещании органов, созданных в соответствии с Конвенцией ООН, и, с 

другой стороны, в отношении вопросов, относящихся к общей компетенция Союза и 

государств-членов, Сообщество и Государства-Члены должны заранее определить 

соответствующие меры для представления позиции Союза на заседаниях органов. Это 

означает, что ЕС обладал как частично исключительными, так и частично общими 

полномочиями, частично в заключении Конвенции ООН.  

Совет может единогласно принять соответствующие меры для борьбы с 

дискриминацией по признаку пола, расового или этнического происхождения, религии 

или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации в соответствии со 

статьей 19 TFEU (бывшая статья 13 TEC). Эта правовая основа может использоваться 

вместе с другими правовыми основаниями. Статья 19 TFEU также может быть 

использована в качестве самостоятельной правовой основы. Статья 13 TEC (в настоящее 

время статья 19 (1) TFEU) была включена в Договор Амстердамским договором в 1999 

году. Статья 13 (2) TEC (в настоящее время статья 19 (2) TFEU) была добавлена в TEC в 

соответствии с Договором о Ницца в 2003 году. Статья 19 TFEU, кроме того, имеет 

большой потенциал для заключения международных соглашений по правам человека.  

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-6129-5_1#Fn57
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Социально-экономическое развитие региона как комплекса основывается на 

основных закономерностях существования местного самоуправления, деятельность 

которого должна осуществляться на территории определенного региона. В этом случае 

регион рассматривается как явление целостное с присущими для него законами развития 

как внутренними, так и внешними. Жители местного самоуправления имеют 

определенное законодательное право решать вопросы регионального развития, и этой 

связи комплексное развитие региона относится ко всему местному самоуправлению [1].  

Сегодня органы местного самоуправления решают вопросы не только исторически 

заложенные в основу данного вопроса, но, а также включают политику взаимодействия с 

органами государственной власти в решении общих вопросов в области экономики, права, 

а также социальной политики. Результатом взаимоотношения такого рода является 

решение вопросов всеобщего благосостояния общества через механизм защиты прав 

человека, его безопасного существования с достойными условиями жизни через 

улучшение качества, защита окружающей среды, которая в свою очередь влияет на 

здоровье населения.  

Уровень качественной жизни по своей сути предполагает материальную 

обеспеченность социума, что, в конечном счете, оказывает влияние на качество жизни в 

контексте социального развития. Под «качеством жизни» необходимо понимать те 

важные составляющие, без которых невозможно существование современного 

человечества, а именно качественное по всем современным нормативам и параметрам 

жилье, состояние населенного пункта с соответствующим уровнем эстетики, 

насаждениями, качеством и состоянием окружающей среды, а также степенью защиты 

жителей населенных пунктов и обеспечение необходимым набором объектов социальной 

инфраструктуры [2].  

На современном этапе регионального развития особое внимание уделяется вопросу 

ресурсного обеспечения и развития промышленных производств, но при этом следить за 

рациональным потреблением сырья и материалов, а также энергии, которые имеют 

свойство заканчиваться. Все это становится возможным в эпоху современного развития 

технологических открытий и нововведений, комплексной модернизации, которая дает 

расширить масштабы производств и снизить зависимость от импорта, а следовательно 

повысить экспорт готовой продукции, но при этом следует учитывать рациональное 
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использование имеющихся ресурсов с целью сохранить их для будущих поколений, а 

также в контексте вопроса изменения климатических условий [3].  

Для разработки, утверждения, исполнения программ регионального развития 

территорий используют соответствующие характеристики такие как: ориентиры развития, 

целевые индикаторы и показатели развития, с характерными для них нормами и 

нормативами. Все вышеперечисленные элементы в свою очередь неразрывно связаны с 

такими составляющими категориями в рамках вопроса регионального развития как оценка 

существующих условий с учетом информационных потоков, в результате которых есть 

вероятность правильного выбора перспективного развития и существования региона с 

присущей ему материально-технической, социально-бытовой базой, что должно 

соответствовать его генеральной цели социально-экономического развития [4].  

Для того чтобы регион как экономическая категория развивался комплексно со 

всеми своими имеющимися возможностями необходимо создавать и соблюдать 

определенные критерии регионального развития. К данным критериям стоить отнести на 

первое место демографический вопрос, поскольку население это основа любого 

населенного пункта. В этой связи необходимо создавать все условия для роста 

рождаемости, предотвращения оттока населения. Конечно, это все возможно, если в 

регионе имеются все вышеперечисленные условия, необходимы для жизнедеятельности 

населения. Как видно из схемы, представленной рисунком 1, на комплексное развитие 

региона оказывают влияние развития соответствующих блоков. В свою очередь 

комплексное развитие региона зависит от стратегии экономического развития 

государства.  

 

 
 

Рисунок 1. - Стратегия экономического развития страны 
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Демографический вопрос напрямую зависит от сферы медицинского 

обслуживания, а именно «здоровой нации». Социальный вопрос в контексте 

регионального развития неразрывно связан с ориентиром на «семейные ценности», а они в 

свою очередь зависят от уровня благосостояния семьи, гарантий для нее [5]. Под 

гарантиями в социальном развитии следует понимать «занятость» детей и молодежи, 

активное участие государства с его государственными и местными институтами в жизни 

этих категорий социума. Адресная и точечная поддержка социально уязвимых слоев 

населения также основная цель региональной программы развития. Решение проблем 

занятости на сегодняшний день также очень актуальна и очень велика и на достаточно 

должном уровне в последнее время решается органами государственной власти. Конечно 

все выше названные аргументы требуют решения проблем по совершенствованию 

инфраструктурного обеспечения местными исполнительными органами на территории 

региона.  
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Переход Казахстана к рыночным отношениям и обусловленный рядом причин, 

спад производства породил экономические и юридические проблемы занятости 

населения. Важнейшим принципами, лежащими в основе формирования отношений 

занятости, являются принципы свободы выбора и реализации каждым своего потенциала 

к труду в своей сфере труда в рамках форм собственности, закрепленных в Конституции 

Республики Казахстан [1, с. 351].  

Правительством Республики Казахстан в 1996 году утверждена Концепция 

государственной политики занятости населения, ежегодно разрабатывается 

Республиканская программа содействия занятости населения. В них делается акцент на 

сочетание государственного регулирования с формированием свободного рынка труда.  

В этой связи следует заметить, что правовые средства, направленные на развитие 

занятости населения, должны быть тесно увязаны с общим правовыми механизмами, 

опосредующими развитие экономики республики, поскольку они включаются в единую 

систему правовых средств регулирования экономики. Эти меры должны учитывать 

существования рынка труда, товарный характер рабочей силы. Стимулирование занятости 
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населения должно происходить прежде всего за счет расширения производства, создания 

новых производств, наиболее выгодных в условиях Казахстана [2, с. 554].  

В то же время следует расширить возможности для определения условий труда и 

гарантий труда для работников на основе трудового договора, что поможет 

стабилизировать рабочие места и лучше учитывать интересы работников и работодателей.  

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты [3].  

Главным документом регулирующими отношения между работником и 

работодателем, и обеспечения защиты их прав, является трудовой договор Республики 

Казахстан.  

Трудовой договор - это письменное соглашение между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять 

определенную работу (трудовою функцию), соблюдать трудовой распорядок, а 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Трудовым Кодексом, 

законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату [4, с. 13].  

Трудовой договор является важнейшим документом, регулирующим трудовые 

отношения и относится к институту трудового права. Его значения для этой отросли права 

неоспоримо. Это основа для создания трудовых отношений между участниками.  

Основным принципом института трудового договора, который пронизывает как 

нормы права о его заключении, так и правила о переводе и увольнении, представляется 

принципом свободы трудового договора. Свобода трудового договора означает, что 

каждый гражданин волен в выборе работы и работодателя, а также в выборе профессии, 

должности, и реализуя себя и свое право на труд. Каждый может заключить трудовой 

договор в ступить в трудовые отношения.  

В основе трудового договора лежит Трудовой кодекс Республики Казахстан, где 

описываются такие вопросы, как занятость, свобода на объединения союза, миграция в 

поисках рабочих мест, продолжительность рабочего времени, защиты прав женщин и 

молодежи, предоставления отпусков, предотвращение несчастных случаев на 

производстве, пособия и компенсации и социального обеспечения.  

Трудовой договор заключается с соблюдением действующего законодательства. 

Это означает, что исходные положения, фиксирующие минимальный уровень трудовых 

прав и гарантий работников, которые установлены законодательством, обязательны для 

сторон трудового договора в силу самого факта его заключения. В обязательном порядке 

трудовой договор должен быть заключен в письменной форме.  

Трудовой договор заключается в бумажном формате и в двух экземплярах, один 

экземпляр отдается работнику.  

Важную группу условий трудового договора составляют условия, определяемые 

коллективным договорами. Эти условия выражают то особенное, что присуще 

регулированию трудовых отношений именно трудового коллектива, наемных работников 

с данным работодателем.  

Трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми, регулируются трудовым договором, актами работодателя, соглашением [5, с. 

5].  

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытательном сроке, о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческий и 
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иной), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя, а также иные 

условия.  

На протяжение трудовых отношений между работником и работодателем могут 

возникнуть изменения их трудовых отношений: перевод, совмещение, изменение графика 

работы и изменения нагрузки. При условии если одной из сторон трудового договора 

подается уведомление или заявление, и рассматривается другой стороной в течении пяти 

рабочих дней со дня его подачи, в этот срок сторона получившее уведомление или 

заявление об изменении трудового договора должна сообщить другой стороне о принятом 

решении. При положительном решении заключается дополнительное соглашение. 

Дополнительное соглашение также как и трудовой договор заключается в письменной 

форме не менее двух экземпляров и подписывается обоими сторонами, и хранится по 

одному экземпляру у работника и работодателя.  

Совокупность взаимодействий работников и работодателей в процессе их трудовой 

деятельности образует социальные процессы и трудовые отношения. Таким образом, 

трудовые отношения - это отношения, возникающие между основными участниками 

трудового процесса с учетом кооперации и разделения труда, направленные на 

регулирование качества трудовой жизни. В свою очередь, формирование трудовых 

отношений подразумевает создание взаимоприемлемых и взаимовыгодных условий 

трудовой деятельности, удовлетворяющих всех участников этих отношений 

Заключая трудовой договор и дополнительные соглашения надо обязательно и 

внимательно его прочитать. При изучения трудового договора могут возникнуть вопросы 

которые могут разъяснить или индивидуально изменить, например сроки, режим работы и 

рабочие моменты. Заранее решенные спорные вопросы может искоренить спорные 

вопросы и конфликты между работодателем и работником в дальнейшем. Не стоит 

забывать что задача трудового договора является защита прав работника и работодателя и 

регулирования их отношений.  

Значительные изменения с целью перехода на электронный документооборот, 

коснулись трудового договора и перенос его в единую систему учета трудовых договоров 

Е-НR. Что должно показать прозрачность трудовых отношений и соблюдений Трудового 

Кодекса. Для этого в Казахстане с июля 2018 года был запущен пилотный проект по 

внедрению Системы учета электронных трудовых договоров договоров Е-НR, в приняли 

участия подчиненные организации Министерства и крупных компаний, а также 

государственный сектор, в дополнение к другим компаниям, которые выразили свое 

добровольное желание принять участие в этом эксперименте.  

С 1 ноября 2018 года на портале Электронной бирже труда был создан сервис 

«Трудовые договора», для регистрации действующих и вновь создаваемых трудовых 

договоров [6].  

Министерство подготовило пакет законодательных поправок для регулирования 

правового статуса электронных трудовых договоров и обязательств работодателя по 

предоставлению информации о трудовых отношениях. Таким образом, на портале Enbek. 

kz регистрация трудовых договоров производится только в отношении действующих 

работников, и на добровольной основе (до принятия соответствующего закона)[7].  

Перенос бумажных трудовых договоров в единую систему Е-НR, должно 

способствовать, в теории, к прозрачности трудовых отношений между работником и 

работодателем и в необязательности трудовых книжек, так как в электроном трудовом 

договоре можно также как и в бумажном вносить дополнительные соглашения и 

изменения, отражая их в истории трудовых отношений.  

Электронные трудовые договора регистрируются на Электронной бирже труда 

enbek. kz, что является очень удобно для поиска и найма персонала и регистрации 

трудовых отношений.  
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Хотя перспектива электронного трудового договора очень хороша в теории, на 

практики работодатель заключает бумажный трудовой договор и в последствии переносит 

его в Е-НR тем самым увеличивая время для приема работника и удвоении работы для 

кадровой службы. Также при заключении трудового договора в бумажном варианте 

работник может с ним ознакомится, должность, дата принятия на работу, заработная 

плата, его права и права работодателя, а также получает документ на руки. В электроном 

трудовом договоре работник не может посмотреть его, не может увидеть что там 

прописано, там только его личные данные. Работник не может узнать заключен ли с ним 

электронный трудовой договор или перенесен он в Е-НR, так как ему не приходит об этом 

оповещений.  

Тем самым работодатель вносит трудовые договора в Е-НR в силу своей воли. Так 

как на данный момент это просто отчетность трудовых договоров заключенных между 

работником и работодателем.  

Вместе с тем электронный трудовой договор имеет большие перспективы может 

стать правовым средством реализации интересов сторон трудового договора, средством 

закрепления социальных гарантий для работников и прозрачности трудовых отношений. 

В этом направлении стоит дополнять дополнительными функциями сайт enbek. kz, такими 

как:  

1. распечатка электронных трудовых договоров; 

2. уведомлений о регистрации на сайте трудовых договоров; 

3. уведомлений о дополнительных трудовых договорах; 

4. создание личного кабинета работка с его историй трудовых отношений.  
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Қазақстан Республикасындағы Нотариат институты соңғы жылдары жаңа 

әлеуметтік жағдайларға байланысты маңызды өзгерістерге ұшырады. Нотариат 

жүйесіндегі өзгерістер айтарлықтай тарихи кезеңнен өтті, осы кезеңде Қазақстан 

Республикасының 1997 жылғы 14 шілдедегі № 155 «Нотариат туралы» Заңы және 

көптеген заң актілері қабылданды [1,1].  

Нотариат Қазақстан Республикасы азаматтарының кез келген заңды түрде алынған 

мүлікке қатысты жеке меншік құқығын, меншік құқығы мен мұрагерлік құқығының 

конституциялық кепілдіктерін, сот шешімімен басқа мүліктен айыруға конституциялық 

тыйым салуды қамтамасыз етудің конституциялық құқықтық механизміне енгізілген; 

әркімнің кәсіпкерлік қызмет бостандығына, оның мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік 

қызмет үшін еркін пайдалануға құқылы. Нотариат институтының қызметі әркімнің 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын сақтау, басқалардың 

құқықтарын, бостандықтарын, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу жөніндегі 

міндеттерді толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Нотариат заң жүйесінде, әрине, азаматтардың көптеген санаттарына, сондай-ақ 

заңды тұлғаларға заңгерлік көмек көрсетудің негізгі функцияларының бірі ретінде 

қызметті орындайды.  

Нотариат бұл көмек көрсететін ең қол жетімді институт болып табылады да солай 

қала береді, ол нормативтік-құқықтық заңдардың мәнін түсіндіруден, заңды және нақты 

әрекеттерді жасаудан тұрады. Осылайша, нотариус азаматтық-құқықтық жүйе 

тұрақтылығының кепілі болып табылады. Шынында да, халық үшін нотариустар кәсіби 

заңгерлер болып табылады, оларға жүгінген азаматтар өздерін әлеуетті дау-дамайлардан 

және басқа да жағымсыз салдардан сақтандырады.  

Жыл сайын 10 миллионға жуық нотариаттық іс-әрекеттер жасалады, оларды жасау 

үшін елдің әрбір екінші тұрғыны жүгінеді. Бірақ халыққа нотариустар қаншалықты 

сапалы құқықтық көмек көрсетеді? Осы сұраққа жауап алу үшін Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласында «face to face» түрінде 

азаматтарға сауалнама жүргізуді ұйымдастырды, басты назар азаматтардың нотариаттық 

іс-әрекеттердегі заң көмегінің сапасы туралы пікірлерін зерделеуге аударылды. Сауалнама 

нәтижесі бойынша, сұхбат берген 15 адамның 11-інің нотариус қызметіне көңілі толады 

екен [2, 24].  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми сайтында 

нотариалдық қызмет көрсету барысында заң көмегін көрсетудің сапасын бағалау 

мақсатында сауалнама орналастырылды. Сауалнамаға 434 сұхбаткер қатысып, олардың 98 

%-ы нотариустарға жүгініп тұратындарын көрсетті. Нотариусқа жүгінген азаматтардың 94 

%-ы нотариустар көрсеткен қызмет сапасын «өте жақсы» және «жақсы» деп бағалады.  

Сөзсіз, бұндай нәтиже кездейсоқ емес.  

Ең бірінші атап өтетіні - бүгінгі күнде білікті нотариат корпусы қалыптасқан. 

Қазіргі таңда 4000-нан астам нотариус өзінің нотариаттық қызметін атқаруда. Олардың 

ішінде 1 нотариус - заң ғылымдарының докторы, 8 - заң ғылымдарының кандидаты, 23 

нотариус «құқық магистрі» біліктілігінің иегері, шамамен 2000-дай нотариустың нотариат 

саласында 10 жылдан астам еңбек өтілі бар.  

Нотариустардың басты қызметі білікті заң көмегін көрсету екенін ескерсек, оларға 

қойылатын маңызды талаптардың бірі олардың кәсіби білігі болып табылады.  

Нотариустың әрқашан өз біліктілігін арттыру міндеті - нотариаттық қызметтің 

кепілі.  
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2018 жылдан бастап, нотариустардың ғылыми дәрежесі, еңбек өтілі немесе басқа да 

жетістіктеріне қарамастан, оларды біліктілігін арттыруға міндеттейтін заң нормалары 

күшіне енді. Республикалық нотариаттық палата дайындаған Нотариустардың біліктілігін 

арттыру туралы ережелерге сәйкес, балл жинақтау тәсілімен бағалана отырып, 

нотариустар жыл сайын өз біліктіліктерін арттырып отыруға міндетті.  

2019 жылдың бірінші жартысында Республикалық нотариаттық палата жанындағы 

Біліктілікті арттыру орталығымен ұйымдастырылған курстарда 1 710 нотариус өз 

біліктіліктерін арттырды. Лектердегі сабақтар 12 және 36 сағатқа есептелген тақырыптық 

оқу бағдарламасына сәйкес жүргізілді. Нотариустар «ҚазҰЗУ», Астана халықаралық 

университеті қабырғаларында іштей білім алды. Орталықтың жұмыс жоспарына сәйкес, 

облыс және қалалардағы 2 000-нан астам нотариус алыстан білім беру курстарын өтіп 

және еліміздің 9 аймағында көшпелі семинар сабақтар ұйымдастырылды.  

Нотариустың кәсіби білікті көмек көрсетуі, біріншіден, ондай көмектің 

сапасыздығы үшін, содан кейін, нотариустың этикалық нормаларды бұзғаны үшін оның 

тура жауапкершілігін қарастырады. Егер нотариус тарапынан азаматтар мен кәсіпкерлерді 

шығынға әкеп соқтырған қателіктерге жол берілсе, заңнама нотариустың әртүрлі 

деңгейдегі жауапкершілігін қарастырады: қылмыстық, тәртіптік, әкімшілік және 

азаматтық құқықтық [3, 1].  

Өзінің қызметтік міндеттеріне қайшы болса да, өзі немесе басқа тұлғалар үшін 

материалдық пайда табамын деп, сондай-ақ басқаларға әдейі зиян келтіру үшін өз 

құзыретін асыра пайдаланған нотариустар заң бойынша қылмыстық жауапкершілікке 

тартылады.  

2018 жылдың ішінде нотариустарға қатысты 12 қылмыстық іс қозғалған. Олардың 

3-еуі жазаға тартылып отыр. Әрине, аталған жайт жалпы нотариус қоғамына айтарлықтай 

әсерін тигізіп отыр. 2018 жылдың 05 шілдесінде қабылданған Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

адвокаттық қызмет және заң көмегі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Заңында жеке тәжірибемен айналысатын нотариустың тәртіптік 

жауапкершілігі қарастырылды [4, 3].  

Тәртіптік комиссия туралы ереже қабылданып, онда келесі мәселелер айқындалды: 

тәртіптік комиссияның қағидалары, міндеттері мен құзыреті, оның құрылуы мен жұмыс 

жасау тәртібі, сонымен қатар, шағым немесе тәртіптік іс қозғау туралы ұсынымды 

қарастырудың негіздері, мерзімі мен реті. Тәртіптік комиссия әділет органдары енгізген 

ұсынымдарды және нотариустардың Қазақстан Республикасының заңдарының, Әдеп 

кодексінің, нотариаттық палатаның Жарғысының талаптарын бұзғаны туралы 

шағымдарды қарайды. 2019 жылдың 10 айының ішінде Республикалық палатаға 

нотариустардың үстінен 91 шағым түскен. Олардың ішінде 15 шағымда баяндалған 

жағдайлар расталды, яғни түскен шағымдардың жалпы санының 16%-ы. Аумақтық 

палаталарға түскен шағым саны - 476, оның ішінде расталғаны - 161, яғни 33%.  

Тәртіптік жауапкершілікке 161 нотариус тартылған. Ол жалпы нотариустар 

санының 4%-ын немесе осы уақыт аралығында жасалған нотариалдық іс-әрекеттер 

санының 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) %-ын құрайды. Олардың ішінде, 90 нотариус 

нотариаттық палаталарға түскен шағымдар негізінде, 48 - әділет органдарының, 

мемлекеттік басқару және жергілікті атқарушы билік органдарының ұсынымы бойынша, 

10 - соттардың жеке қаулысы (ұйғарымы) негізінде, 13 - басқа да себептермен жазаға 

тартылған. Нотариустардың халыққа көрсететін құқықтық қызметінің жоғарғы сапасына 

кепілдік беретін бірден-бір фактор - ол нотариустың өз кәсіби қызметі үшін толық 

материалдық жауапкершілігі болып табылады. ҚР Ұлттық Банкі ұсынған статистикаға 

сәйкес, соңғы он жылдың ішінде жалпы құны 18 192 000 теңгені құрайтын 20 сақтандыру 

төлемі жасалған, ал осы кезең ішінде төленген сақтандыру сыйақылар көлемі 435 734 000 

теңгені құрады.  
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Осы орайда, Қазақстанның нотариат қауымы нотариаттық палаталар арқылы 

ұжымдық сақтандыру тәжірибесін енгізуге дайын екенін айта кеткен жөн.  

 Осы факторларға қарай отырып, мемлекет, кезінде тек мемлекеттік органдар мен 

лауазымды тұлғаларға ғана тиесілі болған кейбір функцияларды біртіндеп нотариат 

саласына өткізіп жатыр деуге болатындай. Мысалы, жылжымайтын мүлікті тіркеудің 

кейбір этаптары, сот өндірісінің ішінара орнын басатын атқару жазбасы, медиативтік 

процедуралар, мемлекеттік дерекқорлардағы ақпаратқа қолжетімдік т. б.  

Даусыз талаптардың 9 түрі бойынша атқару жазбасын жасау үшін нотариустарға 

соттардың өкілеттігі берілді. Нотариус қызметінің сапасын арттыруда жұмысқа 

ақпараттық технологияларды енгізу үлкен рөл атқарды. Бірыңғай нотариалдық 

ақпараттық жүйенің енуі ведомствоаралық өзара іс-қимылды тиімді реттеуге, 

нотариалдық әрекеттердің электронды реестрін жасақтап, оны жүргізуге, «бір терезе» 

тәртібіндегі жұмысты қалыптастыруға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда нотариат саласы өзін 

мемлекеттік тіркеу органдарының фронт-офисі ретінде көрсете алды.  

Алайда, халыққа кешенді заң көмегін көрсету үшін Заңда белгіленген нотариалдық 

іс-әрекеттердің қазіргі тізімдемесі жеткіліксіз деп санаймыз.  

Сол үшін, «Нотариат туралы» Заңда нотариустарға әртүрлі заң қызметін көрсетуге 

жол ашатын «Кешенді заң көмегі» деген түсінік енгізуді ұсынамыз. Ондай заң көмегінің 

қатарына нотариалды куәландырусыз келісімшарт жобасын жасауды, жасалайын деп 

жатқан нотариалдық әрекетке қатысты құжаттар жинауды, сотқа талап арыз дайындауды 

және т. б. жатқызуға болады.  

Бүгінде нотариус қоғам эволюциясының алдына түсе отырып, азаматтардың 

күткенін алдын-ала табуға міндетті, қоғам жаңғыруына үлкен үлесін қосатын заманауи, 

белсенді институт. Мемлекет тарапынан сенім мен қолдау көрсетілсе, аталған жұмыс 

тиімдірек бола түспек.  
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Общеизвестно, что у любого предприятия в его производственной деятельности 

используются основные средства. Основные средства следует относить к долгосрочным 

активам в бухгалтерском балансе на предприятии по той причине, что согласно 

классификации они используются более одного года. К основным средствам принято 
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относить материальные активы, которые используются во многих производственных 

циклах и с течением времени не меняют свою материально-вещественную структуру, 

переносят свою первоначальную стоимость на производимый продукт многократно и по 

частям, то есть по мере их износа. Также следует отметить, что основные средства в 

процессе их многократного использования подвергаются износу как моральному, так и 

физическому. По этой причине возникает вопрос начисления амортизации. Но прежде чем 

описывать способы начисления амортизации, стоит определить, что входит в состав 

основных средств на предприятии. данную структуру показывает представленная ниже 

схема [1].  

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации.  

 

 
 

Рисунок 1. - Состав и структура основных средств на предприятии 

 

Как видно из представленной структуры, к основным средствам на предприятии 

принято относить имущество хозяйствующего субъекта, которое необходимо 

подразделять на функциональное назначение, из которого следует, что основные средства 

подразделяются на производственные и непроизводственные. По признаку отраслевой 

принадлежности они делятся на основные средства в промышленности, в сельском 

хозяйстве, строительстве и так далее [2].  

По материально-вещественной структуре основные средства стоит подразделять на 

здания и сооружения, передаточные устройства, рабочие машины и оборудование. По 

принадлежности, то есть по имуществу, они делятся на собственные и арендованные, то 

если у предприятия нет собственных основных средств, то оно прибегает к аренде их со 

стороны, например здания, транспортного средства.  

По признакам использования основные средства нужно подразделять на 

находящиеся в эксплуатации, то есть основные средства предприятия в настоящее время 

активно используются. Также основные средства находящиеся в запасе, то есть по какой-

то причине основные средства в настоящее время не используются [3].  

Как уже отмечалось выше, основные средства в процессе многократного 

использования подвергаются износу, а, следовательно, подлежат амортизации. Под 

амортизацией стоит понимать процесс переноса стоимости основного средства на 

производимую продукцию в виде амортизационных платежей, которые поступают в 

амортизационный фонд для дальнейшего использования по вопросам ремонта вышедших 

из строя основных средств. Стоит отметить, что амортизации не подлежат земельные 
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участки, биологические активы в силу их особенностей и отличий от других объектов 

основных средств.  

Известны такие методы начисления амортизации как линейный способ, суть 

которого заключается в том, что амортизационные платежи будут по годам носить 

постоянную сумму. Например, объект основного средства был приобретен по цене 

5000000 тенге, срок амортизации составил 8 лет. Отсюда следует, что годовая сумма 

амортизации будет равна 625000, то есть 5000000/8 лет = 625000 в год, а в месяц 52083,33 

тенге, то есть 625000/12 месяцев = 52083,33 тенге. Метод очень прост в использовании и 

вычислении, но имеет недостаток в том, что не учитывает объем выпускаемой продукции.  

Следующий метод начисления амортизации называется производственным. Суть 

производственного метода заключается в том, что он учитывает объемы выпускаемой 

продукции на предприятии. Следовательно, метод в отличие от линейного немного 

усложнен. Для того чтобы найти сумму амортизации нужно знать общий объем 

запланированного производства продукции. Стоит отметить, что и по годам, и по месяцам 

сумма амортизационных платежей будет отличаться от предыдущих периодов. Но для 

предприятий производственного характера целесообразней использовать именно данный 

способ, нежели линейный [4].  

Следующий метод начисления амортизации называется кумулятивный. Суть 

данного метода начисления состоит в том, что в первые годы амортизационные платежи 

будут большими, но с годами они будут уменьшаться. В данном способе важное значение 

имеет кумулятивное число, которое на протяжении всего периода амортизации будет 

постоянным [5].  

Последний метод начисления амортизации носит название ускоренного способа. 

Суть его заключается в том, что если, например, норма амортизации в год составляет 20%, 

то данный процент автоматически умножается вдвое и составит уже 40%. Это вызвано 

тем, что в данном способе начисления амортизации основное средство сталкивается с 

существованием морального износа, то есть основное средство устаревает быстрее 

морально, нежели физически. Таким образом, если срок списания был 4 года, то в данном 

случае он автоматически составит 2 года.  

Таким образом, представленная статья позволяет сделать вывод о том, что 

раскрыты структура основных средств по их классификационным характеристикам, 

которые принято относить к долгосрочным активам. Определены виды износа и 

возможные четыре метода начисления амортизации, которые предприятие выбирает на 

свое усмотрение и отражает его в своей учетной политике.  
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В статье содержится общая информация о ключевых факторах, позволяющих 

повысить производительность функции и ИТ-системы, сопоставив их с основными 

рисками на местах.  

Цифровая трансформация отличается исключительной скоростью 

распространения: экспоненциальный характер ускорения темпов инноваций 

принципиально отличает цифровую от предыдущих технологических революций.  

Цифровая революция действительно разрушительна, что оправдывает то, что 

усилия по адаптации предпринимаются с амбициями и что эти изменения осуществляются 

быстро.  

Для этого необходимо проиллюстрировать срок действия разрушительной 

природы. К сравнению продолжительности, необходимой для различных технологий, 

чтобы охватить 50 миллионов пользователей, показывает, что если радио потребовалось 

38 лет, чтобы достичь этого порога, и 13 лет для телевидения, то эти длительности 

распространение снизится до 3 лет для интернета дома, 1 года для Facebook и 9 месяцев 

для Twitter. Хотя эти различия должны быть смягчены из-за наличия определенного 

смещения в этих сравнениях (рост населения, увеличение покупательной способности, 

бесплатные интернет-услуги), факт остается фактом, что эти технологии приняты на 

гораздо более высокой скорости, и их использование быстрее передается [1].  

Впервые со времен промышленной революции распространение технологий и их 

использование повлияло как минимум на человека в его частной сфере, так же как на 

работника в его профессиональной сфере. Их принятие в личное пользование происходит 

еще раньше в мире труда, что принципиально отличает эту технологическую революцию 

от первой в том, что она сразу же влияет на все аспекты повседневной жизни.  

Что касается компаний, то природа этой трансформации требует переосмысления 

их восприятия изменений. Поскольку цифровая отрасль в основном сосредоточена на 

обслуживании клиентов и на опыте работы с потребителями, цифровые инструменты 

интегрированы в компанию и сопровождаются уже частично соответствующим 

использованием непосредственно из частной сферы.  

Но цифровая революция подразумевает смену парадигмы в мире труда. Он не 

только ограничен использованием цифровых инструментов, но и отмечает появление в 

компании методов проектирования, производства, сотрудничества, которые также 

являются методами мышления, работы, организации [2].  

В этой связи необходимо различать различные явления, которые может охватывать 

понятие цифрового преобразования: «пассивное» распространение цифровых 

инструментов в нашей жизни, и особенно в сфере труда, сегодня сопровождается 

активные действия, предпринимаемые компаниями для оцифровки своих процессов.  

«Цифровизация» экономики сегодня выходит за рамки простого использования 

цифровых инструментов. Таким образом, создание сетей, использование данных, 

дематериализация не только продуктов, но и процессов производства и доставки - все это 

изменения, которые расстраивают экономику, компанию и работу отдельных лиц. Как в 

задачах и целях, так и в способе работы, методах и контекстах их деятельности. 
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Масштабы этих изменений тем более велики, что их трудно осмыслить в соответствии со 

старыми категориями, и они будут развиваться в новых формах, которые трудно 

предвидеть.  

Поэтому задача компаний заключается в том, чтобы предвидеть изменения на 

работе, чтобы противостоять связанным с ними рискам, использовать потенциал, который 

они содержат, и иметь возможность инициировать других, чтобы добиться экономических 

результатов. сопровождается улучшением качества жизни на работе.  

Именно благодаря своей способности контролировать, предвидеть и направлять 

различные происходящие изменения и в будущем Франция сможет воспользоваться 

цифровой революцией, чтобы сделать ее источником экономического развития и 

социального прогресса [4].  

Основная часть аудиторской работы, относящейся к информационной системе, не 

требует очень глубоких знаний в обработке данных, но хорошего контроля над практикой 

аудита.  

Тем не менее, это руководство предназначено для минимально информированных 

аудиторов, то есть, которые следили за сеансом повышения осведомленности или уже 

провели одну или две аудиторские миссии на местах в компании аудитора, 

специализирующегося на местах. Международная система единиц в частности, 

осведомленность может основываться на учебных руководствах, предоставляемых 

руководством.  

Компьютерная система, также называемая информационной системой 

(обозначается как ИС), представляет собой все программное и аппаратное обеспечение, 

используемое для хранения, управления, обработки, транспортировки и распространения 

информации внутри организации [5].  

Функция ИТ направлена на обеспечение этих ресурсов организацией. Поэтому он 

включает, помимо компьютерной системы, людей, процессы, финансовые и 

информационные ресурсы, которые способствуют этому.  

Его не следует путать с информационной функцией, организованным набором 

людей, процедур и оборудования, которое направлено на то, чтобы своевременно 

собирать, сортировать, анализировать, оценивать и распространять актуальная и 

достоверная информация из внутренних и внешних источников, так что все те, кто должен 

принимать решения, имеют элементы, позволяющие им выбрать наиболее подходящее 

действие в нужное время.  

Информационная функция, которая должна рассматриваться как таковая, а не как 

ответвление ИТ-функции, очевидно, опирается на ИТ-ресурсы. Из-за частой путаницы 

между этими концепциями спонсоры иногда ожидают, что аудиторы будут работать над 

информационной функцией больше, чем над одной ИТ-системой. Поэтому необходимо 

четко понимать ожидания аудита 

Основными рисками, факторами риска и системами или средствами управления 

ИТ-рисками являются: 

Несоответствие информационной системой со стратегией организации и 

потребностями пользователей.  

Имеются факторы риска: 

- недостаточное участие руководства в управлении ИТ; 

- отсутствие генерального плана; 

- отсутствие управления ИТ; 

- недостаточная вовлеченность пользователей («бизнес-офисы») в ИТ-проекты; 

- отсутствие анализа ценности внедренных ИТ-систем.  

Ожидаемый контроль или процедуры: 

- надзор за ИТ со стороны руководства предприятия; 

- наличие стратегии, соответствующей стратегии организации, переведенной, 
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например, в генеральный план ИТ; 

- управление ИТ на месте и подтверждено руководством [6].  

Организации используют ИТ на ежедневной основе. Это может принимать форму 

простой офисной автоматизации, специализированных приложений, при необходимости 

связывая их со своими контрагентами или пользователями через Интернет, или даже с 

более сложными компьютерными системами. Эти ИТ-инструменты сейчас необходимы 

для правильного функционирования организации. Иногда они лежат в основе его 

исполнения.  

Однако организации не всегда знают об этом. Те, кто понимает важность 

компьютеров, не всегда овладевают тайнами его пилотирования, его поведения и его 

безопасности. Наконец, независимо от того, имеют ли они внутри себя функции ИТ или 

обращаются к внутренним или внешним поставщикам услуг, они иногда плохо или плохо 

организованы, чтобы максимально использовать эти ресурсы.  
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Надежная финансовая система является стержнем в развитии и успешного 

функционирования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и 

стабильности экономики в целом. Эта система является основой, мобилизующей и 

распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные операции. 

Следовательно, хотя структурный переход от, в основном централизованно планируемой 

и контролируемой экономики к экономике, функционирующей в соответствии с 

рыночными принципами, включает в себя многие элементы, самое важное - создать 

надежную финансовую систему. После того, как создана надежная финансовая система, 

могут развиваться рынки денег и капитала, особенно первичный и вторичный рынки 

национальных государственных ценных бумаг [1].  
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Финансовая система государства представляет собой совокупность финансово-

экономических институтов, каждый из которых опосредует фонд денежных средств, это 

определение в экономическом смысле.  

В юридическом смысле под финансовой системой понимается совокупность 

финансовых учреждении государства (финансовое ведомство и его подразделения, 

налоговые органы, государственные банки, государственные страховые компании). 

Финансовая система РК носит рыночный характер и обычно состоит из пяти звеньев: 

государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды, финансы 

государственных банков, финансы государственных предприятий и корпораций.  

По мнению многих экспертов, Казахстан уже преодолел наиболее болезненный 

после достижения финансовой стабилизации пик структурных экономических 

преобразований и добился заметных успехов, реализуя собственную стратегию и, тактику 

экономических реформ.  

В Казахстане за двадцать пять лет независимости полностью изменилась система 

экономических и социальных отношений. Со времени начала в 1994 году глобальных 

экономических реформ в значительной мере достигнута финансовая стабилизация, 

близится к завершению приватизация всей государственной собственности, наметился 

подъем производства. Произошли практически полная либерализация цен и отмена 

большинства ограничений в сфере внешней торговли.  

Финансовая система является системой интеграционного типа, характеризуется 

тесной связью входящих в нее элементов (подсистем) и тем, что ни одна из ее подсистем 

не может существовать самостоятельно: финансы, с одной стороны, выражают часть 

производственных отношений и поэтому выступают элементом системы этих отношений, 

с другой - представляют систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, имеющих 

свои функциональные свойства. В финансах можно назвать в качестве функциональных 

подсистем такие, как налоговая, бюджетная, финансовых планов (прогнозов), сметного 

финансирования, финансовых показателей и др.  

В рыночных отношениях функционирование экономики товарно-денежные 

отношения регулируются государством в гораздо меньшей степени. Основные регуляторы 

- спрос и предложение товаров, работ, услуг. Вне товарных отношений финансы 

существовать не могут. Только при обмене произведенных товаров, услуг, их реализации 

за определенный денежный эквивалент у товаропроизводителей образуется денежная 

выручка. Из выручки от реализации продукции, работ, услуг должны быть выделены 

соответствующие фонды денежных средств, которые направляются на возмещение 

израсходованных средств производства, оплату труда. А стоимость прибавочного 

продукта должна быть распределена на части, удовлетворяющие экономическим 

интересам всех участников общественного производства, воспроизводственной сферы, 

нетрудоспособных членов общества, для создания страховых фондов и ресурсов.  

Для осуществления переориентации экономики необходимы крупные финансовые 

вложения, поэтому важными проблемами являются изыскание источников структурных 

преобразований, определение соотношения между средствами государства в виде 

бюджетных ассигнований и собственными средствами предприятий [2].  

Государственный бюджет в качестве инструмента управления экономикой 

оказывает интегрированное воздействие на общественное производство как финансовый 

документ, как экономический рычаг; и как стимул.  

Государственный бюджет является центральным звеном финансовой системы. В 

нем находят взаимосвязь различные виды доходов, расходов и государственные займы. 

Доходная часть содержит перечень поступающих средств, а расходная - объединяет все 

виды производимых займов. Т. е. госбюджет - это экономическая категория, которая 

выражает производственные отношения в денежной форме, возникающие между 

государством и другими участниками общественного производства в процессе 

распределения и перераспределения стоимости общественного продукта.  
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Государственный бюджет является инструментом осуществления государственной 

политики и основным источником денежных средств для реализации намеченных 

программ. Формирование доходной части имеет в настоящее время немало проблем, 

поэтому частые корректировки налогового законодательства, усугубляющие положение 

предприятий, негативным образом влияют на процесс производства, а значит, на 

состояние госбюджета. Важным вопросом при составлении госбюджета являются 

направления расходования бюджетных средств, связанные с проведением финансово-

бюджетной политики. [1] 

На уровне микроэкономики структуру финансовой системы составляют первичные 

финансы - на предприятиях и в домашних хозяйствах. Их финансовая деятельность 

включает два момента: образование денежных средств (что происходит посредством 

начального распределения доходов) и расходование таких средств. Доходы и расходы 

балансируются (уравновешиваются) следующим образом. На предприятиях состояние 

финансов отражается в счете прибылей и убытков (затрат). В домашнем хозяйстве 

полученные доходы (от использования факторов производства) сопоставляются с 

расходами (затратами на текущее потребление и сбережения).  

Первичные финансы на уровне макроэкономики служат базой вторичных финансов 

государства. Они образуются в результате последующего распределения (или 

перераспределения) доходов главным образом с помощью налогов. Налоги - обязательные 

платежи предприятий и населения, которые государство взимает с учетом величины 

первичных доходов [3].  

Общественные финансы играют важную роль в росте государственного 

потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок.  

Одной из актуальнейших и принципиально важных проблем сегодня является 

укрепление финансовой системы и обеспечение выхода национальной экономики на 

траекторию роста и социального развития. Это требует консолидации усилий, как 

государственного аппарата, так и всей общественности, интеллектуального потенциала 

ученых и целенаправленной энергии предпринимателей. Именно от общих усилий и 

результативных действий зависит предоставление необратимости тем позитивным 

сдвигам, которые впервые достигнуты на пути стабилизации экономики и выхода ее из 

кризиса.  

Перспективы развития финансовой системы на этапе рыночного построения 

экономики и пути ее кадрового и профессионального обеспечения должны 

рассматриваться в контексте их роли и влияния на функционирование нашего общества. 

Общеизвестно, что финансы в экономике по своему значению равноценны кровеносной 

системе организма. Они создают тесное переплетение специфических финансовых сфер, 

как то - бюджет, казначейство, налогообложение, социальная защита, банковское дело или 

кредит, если и будут доведены даже до идеального состояния, не могут позитивно влиять 

на экономику, поскольку это отдельные звенья единой цепи. Их необходимо 

усовершенствовать одновременно. [4] 

Такой подход к решению назревших проблем требует концентрации внимания в 

разрезе двух плоскостей: оценки совершенствования имеющейся в наличии финансовой 

системы и механизмов ее функционирования соответственно современных нужд и оценки 

профессионализма персонала финансовых служб и их способности к реализации этих 

заданий. Ведь учреждения финансовой системы - это не абстрактные формирования, они 

представлены людьми, которые на своих плечах несут нелегкую ношу современных 

финансовых проблем. Только профессионализм и ответственность - залог успеха в 

формировании управления финансами и повышении эффективности влияния финансовой 

системы на социально-экономическое развитие общества.  

Под конец хотелось бы сделать следующие выводы по данной статье. Главная 

проблема в финансовой сфере, по нашему мнению, заключается в том, что 

количественный рост доходной части бюджета Казахстана и всех других важных 
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финансовых показателей достигается за счет падения курса тенге по отношению к 

доллару и за счет доходов от нефтедобывающей промышленности, что может привести к 

глубокому экономическому спаду, так как вся финансово-экономическая система зависит 

от котировки данного сырья на мировом рынке; 

В Казахстане все еще так и не развита система кредитования малого и среднего 

бизнеса. Данная сфера экономики очень важна в рыночной экономике, так как на примере 

развитых стран видно, что она составляет большую часть ВВП. Сельское хозяйство после 

развала СССР оказалась в тяжелом положении, поэтому приоритетной задачей 

государства на данный момент заключается в кредитовании через банки второго уровня 

данной отрасли.  

В Казахстане уже началось развитие таких важных финансовых инструментов как 

кредит, депозит и лизинг. В условиях рыночной экономики их роль заключается в 

ускорении формирования начального капитала, что очень важно в Казахстане, где 

ощущается нехватка в инвестициях. [3] 

Финансовый контроль в Казахстане осуществляют финансовая полиция и 

Министерство Финансов. На данный момент нормативно-правовая база касающиеся 

финансовых отношений все еще реформируется, но уже сложившихся положений 

достаточно для регулирования финансовых процессов в РК.  

На сегодняшний день остро стоит вопрос о профиците государственного бюджета. 

Это говорит о плохо продуманной стратегии расходования средств.  

Кроме того, несмотря на многократные повышения заработной платы работникам 

бюджетной сферы, в нашей республике по-прежнему сильна дифференциация денежных 

доходов населения. Урегулирование этого вопроса в будущем может привести к 

увеличению налоговых поступлений в бюджет РК.  

Приоритетной задачей Республики Казахстан на сегодняшний день является 

урегулирование вышеназванных проблем.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Стратегическая программа развития страны «Стратегия развития 2030» 

2. Послание президента Республики Казахстан народу Казахстана. 5 октября 2018 г. 

резиденция «Акорда», г. Астана.  

3. Шеремет А. Д. . Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. Учебное пособие. М. : ИНФРА-

М, 1998. - 343 с.  

4. О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы. Закон Республики Казахстан от 30 

ноября 2018 года № 197-VІ.  

 

 

ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жақсыгелді Р. Қ. 
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мамандығының студенті 

Ғылыми жетекшісі: 

э. ғ. м. Курмангазина С. К. 

 

Халықты әлеуметтік қорғау Қазақастанда жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясаттың 

ең маызды бөлігі болып келед. Тәуелсіздік алғаннан бері біз мемлекет жүргізіп жатқан 

әлеуметтік саясаттың әртүрлерін көріп келеміз.  

90 жылдардың басындағы мемлекеттік саясат тоқыраудан кейін жиналып қалған 

мәселелер мен қарыздарды шешуе бағытталған болатын. Кейін келе бұл саясатты қайта 

қарастыру қажеттілігі туындады. Әлеуметтік саланы реформалау мекен жайлық 
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әлеуметтік көмекке бағытталып, әлеуметтік қауыптерден қорғайтын жаңа бағдарламаға 

көшуді көздеді. Көзделген мақсатқа жету үшін Үкімет бірнеше бағдарламалар жасап 

шығарды, солардың бірі мүгедектерге бағытталған болатын. Бұл бағдарламаның басты 

бағыты мүгедектерге қоғамда бейімделуге, сондай ақ олардың сауығуына жәрдемдесіп, 

мүгедектік деңгейін кеміту[1].  

Халықаралық тәжірибені талдау незінде келесідей негізгі элементтер кешенді және 

тиімдірек әлеуметтік қорғауды кірістіретінің қорытындылауға болады: 

-  мемлекеттік жәрдемақылар; 

- міндетті әлеуметтік сақтандырулар; 

- жинақтаушы зейнетақылық қамтамасыз етілуі;  

- әлеуметтік көмек.  

Елімізде мүгедектерді, асыраушысын жоғалту бойынша, жұмыссыз азаматтарды 

әлеуметтік қорғау және жас бойынша әлеуметтік қамтамасыз ұйымдастырылған.  

Барлық жеке тұлғалар, яғни Қазақстан Республикасының азаматтары және шетел 

азаматтары азаматтығы жоқ болсада қауыпты жағдайларда мемлекеттік жәрдемақыны тен 

деңгейде алуға құқылы және олардың еңбек өтілі, жарналары маңызды емес.  

Халықты әлеуметтік қорғаудың маңызды бөлігі ол жұмыспен қамту және қайта 

оқыту болып келеді. Бұл бағдарламаларды іске асырған кезде мемлекетпен кәсіпкерлер 

қатысады. Мысалы Америка құрама штаттарында кәсіпкерлер бұл іске жылына 30 млрд 

доллар жұмсайды. Мемлекет қайта даярлау бағдарламаларына көп ақша жұмсайды. 90 

жылдардың сонында АҚШ 50 млн. адамды қайта оқытып даярлау курстарынан өткізді. 

Жұмыс орындарын жасау үшін жолдар мен кәріс құбырларын және т. б. өз мойнына алды. 

Экономикалық дағдарыс кезінде мемлекет қаржының көп бөлігін мемлекеттік 

кәсіпорындарға құйды. Сонымен қоса жұмыспен қамту бағдарламасы жеңілдетілген салық 

салу арқылы жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз ету арқалы да іске асырылды. Жалпы 

ұлттық деңгейде мемлекет табыс пен еңбек деңгейін реттеуге барын салады [2].  

Жұмыспен қамту және жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау мәселелері үлкен көілді 

талап етеді. Жұмыспен қамту саясатының мақсаты барлық қолайлы шаралар арқылы 

халықты еркін таңдаумен, кедергісіз білім алумен, мемлекеттік жұмыспен қамту 

қызметінің жұмысын кеңейту және басқада шараларды іске асыру болып келеді [3].  

Сонымен тұрақты адам мүмкіндіктерінің дамуына, өмір сүру деңгейін 

тұрақтандыруды еңбек мүмкіндіктерін іске асыруға жағдай жасау арқылы, халықтың 

табыс деңгейін көтеру арқылы, білім сапасын жоғарылату және қол жетімді қылдыру 

арқылы, медициналық қызмет, кедейшілікпен күресу негізінде адамдарды әлеуметтік 

бейімдеу, экономикалық сауықтыру және тұрғындардың осал топтарын қолдау арқылы 

жетуге болады.  
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Құқықтану кафедрасының доценті, тарих 

ғылымдарының кандидаты. 

 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacын қapyлы aгpeccиядaн қopғay мeмлeкeттiң eң мaңызды 

міндетіне жaтaды жәнe барлық азаматтың парызы бoлып табылады. Кoнcтитyцияның 36-

бaбының 1-бөлiмiнe caй Қaзaқcтaн Pecпyбликacын қopғay, ұлтынa, әлeyмeттiк тeгiнe, 

тұpғылықты жepiнe, мүлiктiк жәнe лayaзымды жaғдaйынa, нәciлiнe, тiлiнe, бiлiмiнe, дiнгe 

қaтынacынa, кәciбiнiң тeгiнe жәнe мiнeзiнe, caяcи жәнe өзгe ceнiмдepiнe, қoғaмдық 

ұйымдap мeн бipлecтiктepгe жaтyынa қapaмacтaн, oның әp aзaмaтының apдaқты бopышы 

жәнe мiндeтi [1].  

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының aзaмaттapы әcкepи қызмeттi зaңмeн бeлгiлeнгeн 

тәpтiптe жәнe түpлepдe aтқapaды (Кoнcтитyцияның 36-бaбының 2-бөлiмi).  

Қapyлы Күштepдiң әcкepи жapғылapы әcкepи бөлiмдepi, бacқapмaлapы, мeкeмeлepi 

жәнe ұйымдapының әcкepи қызмeтшiлepi әcкepи қызмeттi aтқapyының қaтaң тәpтiбiн 

толықтай aнықтaп белгілеген. Әcкepи тәpтiптi бұзy, құқық бұзyшылықтap жacay үшiн 

әcкepи қызмeтшiлeр тәpтiптiк, мaтepиaлдық, әкiмшiлiк жәнe қылмыcтық жayaпкepшiлiгiне 

тартылады.  

Әcкepи қызмeтшiлepдің қылмыcтық әрекет жacaғaны үшiн жayaпкepшiлiк 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының ҚК 16-тapayындa (әcкepи қылмыcтap) aнықтaлғaн.  

ҚК 336-бaбынa caй: «Әcкepгe шaқыpy бoйыншa нe кeлiciм шapт бoйыншa 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қapyлы Күштepiндe, Қaзaқcтaн Pecпyбликacы бacқa дa әc-

кepлepi мeн әcкepи құpaмaлapындa әcкepи қызмeт aтқapyшы әcкepи қызмeтшiлepдiң, 

coндaй-aқ зaпacтaғы aзaмaттapдың әскери жиындapдaн өтy кeзiндe әcкepи қызмeт 

aтқapyдың бeлгiлeнгeн тәpтiбiн бұзулары ocы тapayдa көздeлгeн қылмыcтapды жacayы 

әcкepи қылмыcтap дeп тaнылaды».  

Зaңның мaзмұнынaн әcкepи қылмыcтap бoлып, әcкepи қызмeттi aтқapy тәpтiбiн 

peттeйтiн қaтынacтapғa (әcкepи қылмыcтapдың тeктiк oбъeктici) қиянaт eтeтiн қoғaмдық 

қayiптi ic-әpeкeттep бoлып тaбылaды [2].  

Әcкepи қызмeтшiлepдің әcкepи қызмeттi aтқapy тәpтiбiнe oзбыpлық жacaмaйтын 

құқыққa қaйшы ic-қимылды жacayы, мыcaлы: қapaқшылық, зopлay, бұзaқылық жәнe c. c. 

әcкepи қылмыcтapғa жaтпaйтын жәнe жayaпкepшiлiктi ҚК бacқa бaптapы бoйыншa 

қарастырылады.  

Әcкepи қылмыcтapының нaқты oбъeктici бoлып - әcкepи қызмeттi өтyдiң бip нeмece 

өзгe жaқтapын opнaтaтын қaтынacтap анықтайды. Нaқты oбъeктici бoйыншa әcкepи құқық 

бұзушылықты aлты тoпқa бөлyгe бoлaды: 

1. Әcкepи қызмeткepлepiнiң apacындaғы бaғынyшылық тәpтiбiнe жәнe жapғылық 

қapым-қaтынacтapғa бөгет жacaйтын әскери қылмыcтap: бұйpыққa бaғынбay нeмece oны 

өзгeдeй opындaмay (ҚК 367-бaп); бacтыққa қapcылық көpceтy нeмece oны қызмeттiк 

мiндeттepiн бұзyғa мәжбүpлеу (ҚК 368-бaп); бacтыққa қapcы күш қoлдaнy әpeкeттepi (ҚК 

369-бaп); бip-бipiнiң бaғыныштық қaтынacтapы бoлмaғaн кeздe әcкepи қызмeтшiлepдiң 

apacындaғы өзapa қapым-қaтынacтapдың жapғылық epeжeлepiн бұзy (ҚК 370-бaп); әcкepи 

қызмeтшiгe тiл тигiзy (ҚК 371-бaп); 

2. Әcкepи қызмeттi өтy тәpтiбiнe қиянaт жacaйтын қылмыcтap: әскери бөлiмдi 

нeмece қызмeт opнын өз еркімен тacтaп кeтy (ҚК 372-бaп); қaшқындық (ҚК 373-бaп); дeнe 
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мүшeciнe зaқым тигізу жoлымeн нeмece өзгe шарамен әcкepи қызмeттeн жaлтapy (ҚК 374-

бaп);  

3. Apнaйы қызмeттi aтқapy тәpтiбiнe қapcы бaғыттaлғaн қылмыcтap: 

жayынгepшiлiк кeзeкшiлiктi aтқapyдың epeжeciн бұзy (ҚК 375-бaп); шeкapaлық қызмeт aт-

қapyдың epeжeciн бұзy (ҚК 376-бaп); қapayыл (вaxтa) қызмeтiн aтқapyдың epeжeлepiн 

бұзy (ҚК 377-бaп); iшкi қызмeт aтқapyдың жәнe гapнизoндa пaтpyльдік қызмет атқару 

жapғылық epeжeлepiн бұзy (ҚК 378-бaп); қoғaмдық тәpтiптi қopғay жәнe қoғaмдық 

қayiпciздiктi қaмтaмacыз eтy бoйыншa қызмeт aтқapyдың epeжeлepiн бұзy (ҚК 379-бaп); 

4. Қapyды, oқ-дәpiлepiн, өзгe әcкepи мүлiктi күтiп ұcтay тәpтiбiнe жәнe әcкepи 

тexникaсын пaйдaлaнy epeкшeлiктepiнe қиянaт жacaйтын қылмыcтap: батып бapa жaтқaн 

әcкepи кeмeнi тacтaп кeтy (ҚК 382-бaп); әcкepи мүлiктi қacaқaнa құpтy нeмece бүлдipy (ҚК 

387-бaп); әcкepи мүлiктi aбaйcыздықтa құpтy нeмece бүлдipy (ҚК 388-бaп); әcкepи мүлiктi 

жoғaлтy (ҚК 389-бaп); aйнaлaдaғы ортаға, адамдарға қayiп тyғызaтын қapy-жapaқты, 

coндaй-aқ зaттap мeн нәpceлepдi ұcтay epeжeлepiн бұзy (ҚК 390-бaп); автомобильдік 

техниканы жүpгiзy нeмece пaйдaлaнy epeжeлepiн бұзy (ҚК 391-бaп); ұшy нeмece oғaн 

дaяpлaнy epeжeлepiн бұзy (ҚК 392-бaп); кeмe жүpгiзy epeжeлepiн бұзy (ҚК 393-бaп); 

5. Әcкepи бacқapyдың қaлыпты қызмeт eтyiнe жәнe Қapyлы Күштepдiң мәpтeбeciнe 

қиянaт жacaйтын қылмыcтap: билiктi тepic пaйдaлaнy, билiктiң acыpa қoлдaнылyы нeмece 

әpeкeтciздiгi (ҚК 380-бaп); қызмeткe ceлқoc қapay (ҚК 381-бaп); жayғa coғыc жүpгiзy 

құpaлдapын бepy нeмece тacтaп кeтy (ҚК 383-бaп); әcкepи cипaттaғы құпия мәлiмeттepдi 

жapия eтy нeмece әcкepи cипaттaғы құпия мәлiмeттepi бap құжaттapды жoғaлтy (ҚК 386-

бaп); 

6. Қapyлы Күштepдiң бeдeлiнe жәнe әcкepи тәpтiпкe қapcы бaғыттaлғaн 

қылмыcтap: тұтқынғa өз epкiмeн бepiлy (ҚК 384-бaп); тoнayшылық (ҚК 385-бaп).  

Әcкepи қылмыcтapдың oбъeктивтiк жaғы әpeкeттepдeн, мыcaлы бacтыққa қapcы 

күш қoлдaнy ic-әpeкeтiндe (ҚК 369-бaп), әcкepи қызмeтшiгe тiл тигiзyдe (ҚК 371-бaп) 

нeмece әpeкeтciздiктeн, мыcaлы: қызмeткe ceлқoc қapaғaндa (ҚК 381-бaп) тұpyы мүмкiн.  

Өзiнiң құpылыcы бoйыншa әcкepи қылмыcтapдың құpaмдapы - фopмaльды (ҚК 

373-бaп), мaтepиaлды (ҚК 390-бaп) нeмece фopмaльды-мaтepиaлды бoлyы мүмкiн (ҚК 

376-бaп).  

Көптeгeн әcкepи қылмыcтapдың cyбъeктивтiк жaғы қacaқaнa кiнәмeн cипaттaлaды, 

мыcaлы: бөлiмдi нeмece қызмeт opнын өз бeтiмeн тacтaп кeтy (ҚК 372-бaп), қaшқындық 

(ҚК 373-бaп), әcкepи мүлiктi қacaқaнa құpтy нeмece бүлдipy (ҚК 387-бaп) жәнe бacқaлapы. 

Кeйбip әcкepи қылмыcтap aбaйcыздықтaн дa жacaлынyы мүмкiн, мыcaлы: әcкepи мүлiктi 

aбaйcыздa құpтy нeмece бүлдipy (ҚК 388-бaп). Бөлeк қылмыcтap қacaқaнa дa, aбaйcыз дa 

жacaлынyы мүмкiн, мыcaлы: бұйpыққa бaғынбay нeмece oны өзгeдeй opындaмay (ҚК 367-

бaп), жayынгepшiлiк кeзeкшiлiктi aтқapyдың epeжeлepiн бұзy (ҚК 375-бaп).  

Бөлeк жaғдaйлapдa cyбъeктивтiк жaқтың қocымшa cипaттapы бoлып қылмыcты 

жacay мaқcaты мeн ceбeбi болып табылады, мыcaлы: дeнe мүшeciнe зaқым кeлтipy 

жoлымeн нeмece өзгe тәciлмeн әcкepи қызмeттeн жaлтapy (ҚК 374-бaп), жayғa coғыc 

жүpгiзy құpaлдapын бepy нeмece тacтaп кeтy (ҚК 383-бaп) жәнe c. c.  

Әcкepи қылмыcтapдың cyбъeктiciне мерзімді әcкepи қызметке шaқыpy бoйыншa 

нeмесе кeлiciм шapт бoйыншa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қapyлы Күштepiндe, бacқa 

әcкepлepi мeн әcкepи құpaмaлapындa әcкepи қызмeт aтқapyшы aдaм, сoнымeн қaтap 

әскери жиындapды өтiп жaтқaн aзaмaттap жатады.  

1992 жылғы 22 жeлтoқcaнындағы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының «Қopғaныc жәнe 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қapyлы Күштepi тypaлы» Зaңының 4-бaбынa caй Қapyлы 

Күштep құрамына: әcкepи бacқapy opгaндapын, Қapyлы Күштepдiң түpлepiн - құpлық 

әcкepлepiн, ayaғa қapcы қopғaныc әcкepлepiн, әcкepи - aya күштepдi, тылды, әcкepи - құ-

pылыc бөлiмдepiн, әcкepи-oқy opындapы кiреді [3, б. 260].  
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Өзгe әcкepи құpылымдapына Ішкі істер министірлігінің Ұлттық Ұлан әскерлері, 

Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қayiпciздiк кoмитeтiнiң шекара қызметі әcкepлepi, 

aзaмaттық қopғaныcтың бacқapy opгaндapы мeн бөлiмдepi жатады.  

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қылмыстық Кодексінің еpeкшe бөлiмi қapacтыpғaн 

азамат құқығына қaйшы әpeкeттepдeн әcкepи қылмыc eкi epeкшeлiгімен - 

cұғынyшылықтың epeкшe oбъeктiciмeн жәнe қылмыcтың apнaйы cyбъeктiciмeн aйы-

pылaды.  

Әcкepи қылмыcтapды coғыc yaқытындa нeмece жayынгepшiлiк жaғдaйдa жacay 

қылмыстың қатаң жaғдaйы бoлып кeлeдi жәнe өлiм жaзacынa дeйiн көтepiңкi жayaп-

кepшiлiктi тyдыpaды.  
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Аннотация: В последние годы туризм стал одним из самых успешных бизнесов в 

мире. Значение туризма возрастает с каждым годом, и оно становится все более важным в 

качестве источника валютных поступлений в международных отношениях. Источник 

сырьевых ресурсов будет со временем уменьшаться, и индустрия туризма будет работать 

с возобновляемыми ресурсами. Предлагая модель для туристических агентств, мы можем 

внести позитивные изменения в дизайн интерьера компании, доходы и присутствие на 

рынке. Эти изменения являются количественными и качественными. Будущие изменения 

позволят компании стать источником дохода. За прошедшие годы уровень сервиса и 

туризма во всем мире значительно вырос в результате роста всех секторов экономики и 

внедрения инновационных технологий. Процессы глобализации и конкуренция с 

инновационными зарубежными активными туристическими агентствами требуют резкого 

повышения эффективности казахстанских туристических компаний, что, в свою очередь, 

определяет актуальность современных исследований в области туризма для характеристик 

инноваций в индустрии туризма.  

В настоящее время туризм является ведущей отраслью экономики во многих 

странах, и темпы развития туризма признаны экономическим парадоксом века. В 39% 

стран туризм является основным источником доходов для государственного бюджета, а в 

82% стран туризм является одним из ключевых секторов экономики.  

Инновациялық менеджмент - компанияны басқарудың жоғары деңгейінде жүзеге 

асырылатын стратегиялық менеджмент салаларының бірі. Оның мақсаты компанияның 

ғылыми-техникалық және өндірістік қызметінің негізгі бағыттарын келесі бағыттар 

бойынша анықтау: жаңа өнімдерді әзірлеу және енгізу (инновациялық қызмет); өнімді 

жаңғырту және жетілдіру; дәстүрлі өнімдерді одан әрі дамыту; ескірген өнімдерді жою.  

Инновациялық үдерістің мақсаттары төменде келтірілген: 
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1. мәселенің жаңа техникалық шешімі - өнертабыс құру; 

2. ғылыми - зерттеу және тәжірибелік - конструкторлық жұмыстар (ҒЗТКЖ); 

3. жаппай өндіріс құру; 

4. өндіру мен сатуды қатар дайындау және ұйымдастыру; 

5. нарықта жаңа өнімді енгізу; 

6. технологияны үздіксіз жаңарту, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы 

жаңа нарықтарда шоғырландыру.  

Инновацияның басты рөлі - қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

үздіксіз даму мен бәсекелестікті қамтамасыз ету. Инновациялар тек нарыққа шығу және 

бос орынды иелену ғана емес, сондай-ақ бәсекелес ортада қалу және аман қалу үшін 

қажет. Әр түрлі жағдайларға арналған инновациялардың екі түрі бар: дағдарыс 

инновациясы және инновациялық даму. Дағдарыс инновациясы - бұл жаңа тәсілдерді 

қолдану арқылы тауарлардан (қызметтерден) құтылудан құтқаруға бағытталған ақылды 

шешім. Инновацияның осы түрін енгізу кезеңі өте қысқа. Инновацияны дамыту, қартаюды 

болдырмауға, қолданыстағы өнімдердің қартаюына жол бермеуге бағытталған. Орындалу 

мерзімі - орташа немесе ұзақ мерзімді. [1] 

Қaзіpгі уaқыттa туpизм көптeгeн eлдepдің экoнoмикaсының жeтeкші сeктopы 

бoлып тaбылaды жәнe туpизмді дaмыту қapқыны ғaсыpдың экoнoмикaлық пapaдoксы 

peтіндe тaнылaды. Eлдepдің 39% -ындa туpизм - мeмлeкeттік бюджeт үшін нeгізгі тaбыс 

көзі, aл eлдepдің 82% -ынa туpизм - экoнoмикaның нeгізгі сaлaлapының біpі. Бүкіләлeмдік 

туpистік ұйымның мәлімeттepі бoйыншa, туpизм жaлпы әлeмдік өнімнің 10% -ын, 

инвeстициялapдың жaлпы көлeмінің 7% -ын жәнe бapлық сaлық түсімдepінің 5% -ын 

құpaйды. Экoнoмикaның бapлық сeктopлapындa бaйқaлып oтыpғaн қaзіpгі экoнoмикaлық 

жaғдaйдa, қaтaл бәсeкeлeстік, иннoвaциялық үpдістepгe ұшыpaу жәнe дaму жылдaм 

қapқындapы сияқты ұғымдap нopмa бoлып тaбылaды. Туpизм oсы пpинциптepгe сәйкeс 

жұмыс істeйді. Мeмлeкeттің міндeті сaлaның құқықтық сaлaсын, құқықтық нeгізін жәнe 

кaпитaл aғынын қaмтaмaсыз eту үшін тapтымды нeгізді құpу жoлымeн сaлaғa қoлaйлы 

жaғдaй жaсaу бoлып тaбылaды. Бap қapaжaтты экoнoмикaның бaсқa сaлaлapының, oның 

ішіндe туpизмнің дaмуынa әсep eтeтін білім сaлaсының қapқынды сaлaлapын дaмытуғa 

бaғыттaу қaжeт. [2] 

Қaзіpгі зaмaнғы қoғaмның дaмуының тән бeлгісі жәнe экoнoмикaның кeз кeлгeн 

сeктopын дaмытудaғы мaңызды элeмeнт иннoвaциялap бoлып тaбылaды, oлap нeгізгі 

opынның біpін иeлeнeді. Туpистік бизнeстe eшқaндaй epeкшeліктep жoқ, oндa 

иннoвaциялap epeкшe opын aлaды. Дaйын жәнe жұмыс істeйтін туpистік өнім үздіксіз 

мoдepнизaцияғa ұшыpaйды, әйтпeсe кoмпaния туpистік нapықтa өзінің бәсeкeгe 

қaбілeттілігін жoғaлтaды.  

Туpизм сaлaсының тұpaқты жәнe қapқынды дaмуы мeн күpдeлілуінe бaйлaнысты 

элeмeнттep мeн қaтысушылap көбeйіп, oлapдың apaсындaғы бaйлaныстapдың apтуы 

мүмкін. Туpистік өндіpістe ұлттық экoнoмикaның кәсіпopындapы дa, шeтeлдік 

кoмпaниялap дa қaтысaды. Туpизмді қoлдaу үшін туpистік aгeнттіктep ғaнa eмeс, сoнымeн 

қaтap кoммepциялық кәсіпopындap, сaқтaндыpу кoмпaниялapы, бaнктep қoлдaнылaды. 

Қoғaмдық көлік, мәдeниeт мeкeмeлepі, мeдицинaлық жәнe мeдицинaлық кәсіпopындap, 

сoндaй-aқ бaйлaныс ұйымдapы жaнaмa түpдe туpизм сaлaсымeн бaйлaнысты. Oсылaйшa, 

туpизм сaлaсындaғы иннoвaциялap туpистік кoмпaниялapғa тікeлeй eмeс, сoндaй-aқ 

инфpaқұpылымдық ұйымдapдың кeң спeктpінe әсep eтeді. Әлeмдe жүздeгeн туpистік 

фиpмaлap күpдeлі бәсeкeлeстік пeн тұpaқты дaмудың apқaсындa күн сaйын құpып 

жaбылaды, көптeгeн aдaмдap өз opындapын ұстaй aлмaй, пaйдaсыз бoлып кeтті. [3] 

Туpизм кeшeнін жeтілдіpу жoлдapы peтіндe, иннoвaцияның әpбіp түpінің 

сипaттaмaлapын eскepe oтыpып, мынaлap ұсынылaды: 

Өнімді иннoвaциялaу сaпaлы жaңa өнімді eнгізу нeмeсe қoлдaныстaғы туpистік 

өнім нeмeсe қызмeтті жeтілдіpу бoлып тaбылaды. Бұл бaғытты жaқсapту үшін 
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сaяхaттapдың жaңa бaғытын, туpистік бaғытты дaмытуғa нeмeсe жaңa туpистік қызмeт 

ұсынуғa бoлaды.  

Peсуpс жaңaлықтapы туpизм әлeміндe жaңa туpистік peсуpстap түpіндe opын aлaды. 

Мұндa нapыққa жaңa іс-шapa (мысaлы, фeстивaль) ұсынуғa бoлaды, дәстүpлі eмeс дисплeй 

oбъeктілepін (мысaлы, әскepи туpизм), жaңa инфpaқұpылым oбъeктілepін (мысaлы, 

экстpeмaлды спopт түpлepімeн aйнaлысуғa); 

Тeхникaлық жәнe тeхнoлoгиялық иннoвaция туpизм индустpиясындa туpистік 

қызмeт көpсeтудің жaңa тeхнoлoгиясы бoйыншa ұсыныс түpіндe opын aлaды. Мысaлы, 

oнлaйн жapнaмa, элeктpoндық әуe билeттepін сaтaтын элeктpoндық жүйeлepді 

пaйдaлaныңыз; элeктpoндық кoммepция (Интepнeттe), виpтуaлды туpистік aгeнттіктepді 

құpу, қoнaқүйлepдe элeктpoндық бpoндaу жүйeсін құpу.  

Ұйымдaстыpушылық иннoвaциялap туpизм индустpиясындa тиімді бaсқapу 

құpылымы мeн фиpмaлық өнімділік apқылы ұсынылғaн. Oғaн кeлісім-шapт бoйыншa 

қoнaқ үйді бaсқapу жүйeлepін пaйдaлaну, интeгpaциялық қoнaқ үй жeлілepін дaмыту, 

кoмпьютepлік клиeнттік дepeктep қopын пaйдaлaну жaтaды.  

Мapкeтингтік иннoвaциялap туpистік қызмeттepді сaту үшін жaңa сeгмeнттepді 

aнықтaудa көpініс тaбaды. Мысaлы, тұтынушылapдың нaқты тoптapы (мысaлы, мүмкіндігі 

шeктeулі aдaмдap) үшін apнaйы туpлap мeн қызмeттepді дaмыту, жaңa гeoгpaфиялық 

нapықтapғa шығу. [4] 

Қазіргі туристік агенттіктерге инновациялық ұсыныстар әзірлеу және енгізу. 

Қазіргі кезде электрондық сауданың 2 негізгі түрі бар:  

B2B (business to business) - бұл жүйе бойынша сауда екі компания, яғни заңды 

тұлғалар арасында жүргізіледі. Электрондық сауданың үлесі жоғары, ең дамыған және ең 

перспективті түрі. Бұл сауда түрі агенттіктің шығындарын төмендетуге көмектеседі, 

өйткені ол арқылы ең арзан бағаларды ұсынатын жабдықтаушыны табуға болады. 

Сонымен қатар бұл сауда түрі компаниялар арасындағы сауда кезінде барлық керек емес 

делдалдарды алып тастауға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл сауда түрі компанияларға 

азырақ материалдық-техникалық қорларды ұстауға мүмкіндік береді және оларға сұраныс 

өзгерісі туралы жетілген нақты ақпарат береді.  

B2С (business to customers) - компанияның еш делдалсыз тікелей клиентпен жұмыс 

істеуі. Алуан түрлі интернет-дүкендер, аукциондар осыған мысал бола алады: eBay, Yahoo 

және т. б.  

Туристік агенттіктерге ұсына алатын екі негізгі B2B өнімі 1-ші суретте көрсетілген.  

Бизнеске туристік агенттік ұсына алатын екі негізгі B2B өнімі.  

1. Туристік агенттік клиенттік ұйым үшін «билеттерді брондау» туристік агенттігі 

болып табылады, яғни агенттік іскерлік сапарларды ұйымдастыруға және клиенттік 

компаниялардың қызметкерлері баратын барлық ашық іс-шараларға қатысады -> сіз, 

мысалы, туристік агенттік қонақүйлерге бронь билеттерін іріктеу және үйлестіру және 

маршрутты құзыретті жоспарлау мәселесі, және клиент - компания қызметкерлері өз 

жұмыстарын жасайды және осы іссапарлық жұмыстарға уақытты жұмсамайды.  

2. Бұл ұйым-клиент үшін «корпоративтік турагенттікке» айналады - яғни, агенттік 

компания қызметкерлерінің демалысын ұйымдастыру бойынша барлық жұмысты өзіне 

алады, сонымен қатар, басшылыққа олардың үздіктерін ниеттестіктің арнайы 

бағдарламасы есебінен ынталандыруға және феноменальды нәтижелер көрсеткендерді 

толық төленген демалысқа жіберуге көмектеседі.  

Қазіргі таңда B2C+ B2B туристік агенттіктері неге аз?  

Олардың дамуына 3 кедергіні көрсетуге болады: 

Біріншіден, туристік агенттіктің барлық басшылары мен иелері туризмдегі B2B-

сатылымның не екенін түсінбейді - оларда «базалық» сұрақтарға жауаптар жоқ: 

«ұйымдарға қандай қызметтер ұсына аламыз?», «бұл ұйым үшін не болуы керек?», 

«келіссөздерді кім және қалай жүргізеді?», «Агенттікпен сындарлы қарым-қатынас жасау 

үшін не істеу керек?» және “шын мәнінде ақша қайда?!” 
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Екіншіден, көптеген туристік агенттіктер өте инертті және пассивті - олар 

клиенттер өздері келеді деп отырады, бірақта B2B-сегментінде ақша табу үшін компания 

өзі қызу жұмыс жасау керек.  

Үшіншіден, B2B жолында тұрған басты кедергі - ірі туристік агенттіктер 

болашақтағы белгісіздік жағдайына қорқынышпен, сенімсіздікпен алдын алуға болады. [5] 

Туристік агенттіктерге B2B моделін ұсына отырып, компанияның ішкі 

құрылысына, түсіміне, нарықтағы орнына жағымды өзгерістер енгізуге болады. Бұл 

өзгерістер сандық және сапалық жағынан ерекшеленеді. Болашақта енгізілген өзерістер 

компанияға табыс көзіне айналуына мүмкіндік береді.  
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Целесообразные и эффективные перемены - это многоступенчатый процесс, 

который принесет наилучшие результаты, если будет осуществляться последовательно, 

шаг за шагом.  

Джон П. Коттер называет наиболее частые ошибки, которые допускаются в 

процессах преобразования предприятий. Он предлагает восьмиступенчатый процесс. При 

этом осуществляется преодоление препятствий, которые часто появляются при 

изменениях.  

Однако, в его концепции, ученные и исследователи данного направления в 

менеджменте, добавили три элемента (шага), которые представляются им 

существенными, а один элемент убрали.  

Таким образом, возник десятиступенчатый процесс перемен (рисунок 1). Десятый 

шаг предусматривает, соответственно, петли обратной связи, которые сопровождают весь 

процесс изменений [1].  
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Рисунок 1. - Ступенчатый процесс изменений [1] 

 

Шаг первый - Появление неуверенности.  

Поводом (запускающим элементом) для начала изменений в социальных системах почти 

всегда являются авторитетные сотрудники, руководители разных рангов и, конечно, высшее 

руководство предприятий. Природа таких запускающих элементов может быть самой разной, 

например: плохие показатели по сравнению с конкурентами; серьезные рекламации со 

стороны важных клиентов; увольнение одного или нескольких важных сотрудников; 

информация извне о новшествах, новых законах; информация, доказывающая, что нарушено 

биологическое равновесие между предприятием и окружающим миром; результаты 

сравнительных оценок.  

Если эти запускающие элементы представляются кругу руководящих и ведущих 

сотрудников важными, то обычно они становятся поводом для того, чтобы приступить к 

спланированию необходимых изменений.  

Шаг второй - Укрепление коллективного сознания проблемы.  

На втором шаге изменений речь идет о том, чтобы настолько укрепить коллективное 

сознание проблемы среди тех людей, которых затрагивают эти изменения, чтобы желание 

перемен не прошло мимо их ушей и глаз и стало неизбежным. Это важная предпосылка для того, 

чтобы взять на себя ответственность за готовность, действия, риски, опасности, время и 

издержки.  

Ученый, автор многих книг Джон П. Коттер, утверждает, что «преобразования часто 

начинаются лишь тогда, когда на ключевую позицию в руководстве приходит новичок, которому 

не требуется оправдания за свои действия, совершенные в прошлом». Этому утверждению есть 

реальные подтверждения.  

Руководители высшего звена, долгое время возглавлявшие фирмы, в конце активного 

периода своей деятельности чаще всего не склонны предпринимать какие-либо значительные 

изменения. Во многих случаях они боятся, что их обвинят в том, что они сами являются 

виновниками проблем, на которые теперь указывают, и поэтому хотят провести изменения. Если 

же руководители высшего звена не боятся признать свою ответственность за существующие 

проблемы и обратят внимание на вопросы, требующие решения, предложат пути их решения, 

то это означает, что в данном случае речь идет о руководителях будущего, несущих 

ответственность за судьбу своего предприятия и твердо стоящих на ногах [2].  

Шаг третий - Образование коалиции руководителей 

Предпосылкой успеха предприятия является то, что во главе предприятия стоит 

лидер, визионер, который должен отвечать предъявляемым к нему требованиям и иметь 

следующие качества: визионерское мышление; чутье к изменениям; мужество менять уже 

согласованные цели; способность воодушевляться; способность увлекать за собой 

сотрудников собственным энтузиазмом; излучение тепла и человечности.  
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В процессах преобразования очень важно, чтобы создавалось видение перемен и 

устанавливались смелые цели. Это очень важная задача лидера. Визионеры должны быть 

и в проектных командах. Наряду с ними должны быть и менеджеры.  

По Коттеру, они отличаются следующими свойствами и образом действий: 

разрабатывают планы осуществления перемен; контролируют достижение целей; 

стремятся к четкости структур и порядку; проявляют осторожность, когда речь идет о 

новшествах; остерегают от слишком быстрых действий; проверяют финансовые 

возможности; привлекают внешних специалистов, когда речь идет, например, о 

составлении письменных документов.  

Коттер рекомендует хорошее сочетание лидеров (руководителей) и во всех 

комитетах и органах, которые занимаются планированием изменений, составлением 

концепций по ним, готовят решения и мероприятия для претворения изменений в жизнь. 

В проектной команде одинаково важны оба типа: визионеры и менеджеры, которые 

взаимно уважают способности и навыки и умения друг друга [3].  

Шаг четвертый - Видение и цели: предпосылки изменений 

Создание видений - это существенный составной элемент воспитания и 

общественной социализации. Спрос на руководителей, ориентированных на системное 

мышление, личное мастерство, умственно-духовные модели и общее видение.  

Конкретно это означает: путь от культуры страха и недоверия к культуре рисков и 

ошибок. Изменение может принести успех лишь тогда, когда экономика концентрирована 

в большей степени на ресурсы, а не на дефициты. Исходя из этого, каждое предприятие - 

независимо от величины - должно иметь наполненное смыслом видение.  

Шаг пятый - Доведение до сотрудников видения перемен (коммуникация с 

сотрудниками) 

Без коммуникации ни одно видение ничего не значит. Не само видение как таковое 

играет решающую роль, а то, каким образом оно доводится до сотрудников. Прежде 

всего, это моральная обязанность руководителей не оставлять в неведении людей, 

которые работают с тобой на одном предприятии о намерениях предприятия.  

Шаг шестой - Предусмотреть управление проектами.  

Только системная работа над изменениями может быть успешной поэтому надо 

предусмотреть организацию эффективного управления проектом и создание проектной 

команды. Важным личным фактором проектной работы является личность руководителя 

проекта. Проекту нужна интегрирующая личность, которая подходит для выполнения 

сложной задачи сообщения и коммуникации видений.  

Шаг седьмой - Воодушевление всех сотрудников 

Воодушевление - это понятие, которое благодаря Петеру Зенге стало требованием 

практики. Это понятие означает «вдохнуть в систему жизнь», «сделать систему 

дееспособной». Если есть результаты работы проектных групп, то целесообразно 

незамедлительно ознакомить с ними, по меньшей мере, тех сотрудников, которые связаны 

с разработкой проекта. Для этого используются, например, информационные ярмарки. 

Сотрудники получают возможность внести дополнительные предложения, высказать свое 

мнение и свои сомнения.  

Шаг восьмой - Планирование краткосрочных успехов 

Ученье на успехах с давних пор является испытанным средством формирования 

поведения. Люди хотят получать все новые и новые успешные результаты, и им всегда 

будет этого недостаточно. Весь проект должен быть спланирован таким образом, чтобы в 

соответствии с приоритетами уже через короткое время достигались успехи процесса 

изменений.  

Шаг девятый - Закрепление в организационной культуре 

Под организационной культурой следует понимать совокупность всех норм, 

представлений о ценностях, образцов мысли и запретов, которые формируют поведение всех 

руководителей и сотрудников и тем самым имидж предприятия. Существуют два вида 
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организационной культуры - формальная и неформальная культуры. Неформальная 

организационная культура означает то, что стандарты поведения чаще всего нигде письменно не 

декларируются, о них редко говорят, и большинство членов организации их даже не осознают 

[4].  

Шаг десятый - Предусмотреть петли обратной связи 

Процессный характер изменения лучше всего выражается посредством вплетения петель 

обратной связи. Это означает, что десять ступеней изменений следует рассматривать не в 

последовательном порядке, а как итеративный процесс. Если, например, при работе над каким-

либо отдельным проектом возникнут проблемы, то может возникнуть необходимость вновь 

вернуться к пункту «сознание проблемы». Возможно, потребуется также пересмотреть ранее 

сформулированные изменения и цели как устаревшие. Изменение означает, что предприятие 

развивается и идет вперед (поднимается вверх) шаг за шагом, последовательно. Оно все более 

ориентируется на клиентов и сотрудников, не выпуская из поля зрения интересы акционеров. 

Достичь взвешенного баланса между различными кругами интересов - это задача высшего 

руководства.  

На улучшение отношения и повышение стимулов для хорошей работы большое влияние 

оказывают не только конкретные и высокие цели, но и, в первую очередь, возможность давать 

ясные и честные обратные сигналы.  

Благодаря признанию статуса эксперта по изменениям на своем собственном рабочем 

месте сотрудники получают мотивацию для активного участия в проектах изменений.  
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В ряде государств периода 1980-2000-е гг. стартовали реформы в области 

государственного управления как часть общей неоконсервативной социально-

экономической политики, нацеленной на ограничение государственного регулирования 

экономики (Великобритания), в других странах в государственном секторе происходили 

преобразованиями уже на спаде неоконсервативной волны (США). Большая часть этих 

реформ была продиктована новой идеологией государственного управления, получившей 

название «нового государственного управления» (New Public Management).  

Авторы книги Д. Осборна и Т. Геблера «Реорганизация государственного 

управления: как предпринимательский дух преобразует государственный сектор» 

сформулировали 10 принципов, на которых должно строиться государственное 

управление «нового типа»: 

- «больше работать рулем, чем веслами»; 

- больше уполномочивать, чем обслуживать; 
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- ввести конкурентное начало в систему распределения услуг; 

- преобразовать организации, чья деятельность строго регламентирована; 

- вкладывать больше в конечные результаты, чем в промежуточные; 

- идти навстречу нуждам потребителя, а не бюрократии; 

- больше зарабатывать, чем тратить; 

- стараться предупреждать появление проблем, а не решать их; 

- перейти от иерархических структур к участию в командной работе; 

- регулировать изменения с помощью рыночных механизмов. [1].  

Большинство правительств, определили цели реформ, которые сводятся к 

следующим четырем: 

- снижение государственных расходов, поддержание благоприятного климата для 

инвестиций и конкурентоспособности отечественных компаний; 

- повышение управляемости обществом со стороны правящей элиты: преодоление 

сопротивления реализации законной политики и сокращению ряда программ (прежде 

всего социальных) со стороны заинтересованных кругов; 

- более жесткое выполнение государством функций работодателя: превращение 

государства в ответственного работодателя, привлечение достаточного числа работников 

соответствующей квалификации при ограничении или сокращении совокупных затрат на 

рабочую силу; 

- повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к власти со 

стороны населения и частного сектора.  

В соответствии с этими принципами и представлениями реформы, основанные на 

идеологии «нового государственного управления», проводились по следующим 

направлениям.  

- Ориентация на рыночные отношения, в основу которой легло представление о 

том, что государственный аппарат будет работать эффективнее, если перестроится по 

образцу частного бизнеса.  

В рамках этого направления в ряде стран была проведена частичная приватизация 

государственных предприятий, а в государственных органах вводилась система 

стимулирования в зависимости от результатов труда государственных служащих.  

- Повышение производительности государственных служб так, чтобы оно не 

сопровождалось пропорциональным ростом расходов на их содержание.  

- Следовательно, необходимой представлялась перестройка внутренних процедур 

в сторону их упрощения.  

- Ориентация на клиента предполагала смену приоритетов в деятельности 

государственных органов.  

Если раньше чиновники спускали сверху готовые варианты решения проблем, то 

теперь клиентам, в число которых включались граждане и бизнес, в ряде случаев 

предоставлялось право выбора между различными системами предоставления услуг, в том 

числе и посредством частных компаний.  

- Децентрализация на основе принципа субсидиарности, в результате которой 

определение магистральной политической линии оставалось за центральными 

государственными органами, а ее детализация и исполнение возлагалось на автономные 

правительственные агентства.  

- Разделение сферы принятия решений и сферы предоставления услуг, что, по 

мнению реформаторов, предотвращало возможный конфликт интересов и позволяло более 

эффективно контролировать процесс реализации намеченной политической линии.  
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- Ответственность государственных служащих теперь должна была складываться 

из двух частей: ответственности перед начальством и перед клиентом.  

Эти реформы должны были заменить традиционную систему управления, 

основанную на четких инструкциях и жесткой иерархии, новой, ориентированной на 

рыночные отношения и принципы конкуренции. [2].  

Заорганизованность, разбухание государственного аппарата, снижение 

эффективности работы государственных служащих породили идею поставить размер 

оплаты труда чиновников в зависимость от эффективности их труда.  

Это означало отказ от концепции бюрократии М. Вебера, составлявшей фундамент 

систем государственного управления в большинстве стран Запада предшествующих 

десятилетий.  

Веберовская концепция обеспечивала устойчивость этих систем за счет: 

- строгой иерархичности; 

- стандартизированности процедур; 

- четкой регламентации деятельности государственных служб; 

- закрытости государственной службы как социального института. Идеология 

«нового государственного управления» выдвигает на первый план тезис о том, что 

реальные решения принимаются в сфере коммуникаций между отдельными элементами 

государственных, частных и общественных структур.  

В основу идеологии реформ было положено новое представление о государстве. 

Оно перестало рассматриваться как механизм принуждения, стоящий на страже интересов 

общества в целом, его роль была низведена до положения одного из звеньев системы 

управления, которая теперь включала в себя также бизнес и общественные организации. 

Отсюда логически вытекало и новое отношение бизнеса к государству: частный сектор 

теперь стал рассматривать государство как своего клиента.  

На определенном этапе идеология «нового государственного управления» была 

понята как тенденция к демонтажу государственных структур и сужению их полномочий 

вообще. Однако, это мнения было ошибочным.  

Более взвешенная точка зрения - реформы стали пониматься как смена всего лишь 

modus operandi государственных структур. Их перестройка сопровождалась внедрением в 

работу принципов, ранее характерных лишь для частного предпринимательства, 

важнейшими из которых стали конкуренция и ориентация на поставляемые услуги и 

интересы клиента. [3].  

Аналогичные изменения происходили и в механизмах управления трудовыми 

ресурсами: 

- чиновничество стало терять статус закрытой корпорации и связанные с ним 

гарантии (стабильная зарплата, продвижение по службе за выслугу лет и др. ); 

- его положение стало приближаться к статусу наемных работников в частном 

секторе (оплата по результатам труда, текучка, право на забастовки и др. ).  

Технически «новое государственное управление» реализуется путем перехода на 

договорные отношения между участниками управленческого процесса. В этих условиях в 

процессе принятия решений возрастает роль не политиков или чиновников, а экспертов-

профессионалов.  

Договорные отношения предполагают доверие, но не силу в качестве 

основополагающего принципа функционирования системы [4].  

Разработана концепция «руководства» (governance) как модели государственного 

управления. «Руководство» представляет собой модель кооперации между участвующими 

в управленческом процессе акторами (государственными, частными, общественными), 

реализуемую посредством сетевых структур, обеспечивающих единство системы. 
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Концепция «руководства» делает упор на контроле результативности, этическом и 

демократическом контроле.  

В наибольшей степени идеология «нового государственного управления» 

проявилась в реформаторских программах в Великобритании, Австралии и Новой 

Зеландии, т. е. в странах «вестминстерской» модели. Преобразования в них начались 

задолго до того, как «новое государственное управление» стало признанной 

международным сообществом идеологией.  

По прошествие определенного времени, вопрос о том, достигли ли реформы в духе 

«нового государственного управления» поставленных целей, остается открытым. Ответ на 

него требует наличия инструментов измерения производительности и КПД 

государственных служащих. Трудней всего оценить деятельность не организации в целом, 

а отдельного служащего.  

Идеология «нового государственного управления» уже обрела достаточное 

количество не только сторонников, но и критиков. В ее адрес выдвигаются достаточно 

серьезные обвинения: 

Идея превращения граждан в клиентов приводит к нарушению базовых принципов 

социальной справедливости, так как теперь граждане получают доступ к государственным 

услугам в зависимости от своей платежеспособности.  

К государству не может быть применен важнейший для бизнеса принцип 

конкуренции.  

К государственному сектору в экономике обычно принадлежат нерентабельные 

предприятия, управление которыми не под силу бизнесу.  

Внедрение же принципа конкуренции в область государственного управления 

приводит к созданию параллельных структур, выполняющих одни и те же функции, что 

не упрощает, а напротив, запутывает и усложняет работу самих государственных органов 

и их отношения с гражданами.  

В отличие от бизнеса, существующего в рыночной среде, где каждая организация 

имеет четкие цели и задачи и стремится к получению прибыли, государственные 

структуры существуют в политической среде и политика оказывает огромное влияние на 

их функционирование[4].  

Цели и задачи государственных организаций часто разнородны и изменчивы, 

эффективность их деятельности плохо поддается измерению, чиновники редко ощущают 

на себе позитивные и негативные последствия своей деятельности.  

В связи с этим перевод государственного сектора на рыночные рельсы требует 

перестройки не только государственной машины, но и всей среды, в которой она 

существует, в том числе систем образования, социального обеспечения и др.  

Перенос центра тяжести с законодательных ограничений на рыночное поведение 

влечет за собой ослабление внутренних связей внутри бюрократии, в результате чего 

разрушается лежащая в ее основе иерархия.  

Передача в руки управленцев низшего звена расширенных функций по трактовке 

законов ставит под удар всю демократическую модель управления, согласно которой 

основным источником законодательной власти является избираемый гражданами 

парламент. На чиновников же возлагается только исполнение принятых решений, 

осуществляемое под тщательным контролем руководства.  

Неправильно определяются причины медлительности и сбоев в функционировании 

государственного аппарата.  

Таким образом, критики идеологии «нового государственного управления» 

полагают, что государственное и частное управление - слишком различные области, 

чтобы можно было безопасно переносить методы и модели управления из одной в другую 

[5].  
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Традиционные принципы демократической подотчетности и иерархично 

организованной бюрократии еще не изжили себя и могут продолжать правильно работать 

при надлежащем финансировании государственного сектора.  

Основной упор в решении проблемы эффективности его деятельности следует 

сделать на борьбе против слияния политических решений с административными 

функциями.  
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Общеизвестно, что основополагающими индикаторами в макроэкономике по 

вопросам рынка труда выступают занятость и безработица. Для того, чтобы определять 

эти показатели необходимо обращать внимание на классификацию, которая 

регламентируется международной организацией труда. Так вот согласно данной 

классификации все население государство принято подразделять на такие категории как 

занятые, безработные и лица, которые находятся вне рабочей силы. Необходимо 

рассмотреть схему рынка труда [1].  
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Рисунок 1. - Рынок труда и его компоненты 

 

Как показывает схема, на рынок труда оказывает прямое воздействие конкуренция 

на рынке труда, то есть они находятся в прямой зависимости друг от друга. В данную 

взаимосвязь рынка труда и конкуренции на нем стоит отнести спрос на рабочую силу, 

который формируется на рынке труда от субъектов бизнеса, а также государственных 

учреждений [2].  

Спрос порождает предложение рабочей силы на рынке. В данном случае в качестве 

предложения стоит рассматривать трудоспособное население, имеющее определенной 

образование и квалификацию. Под воздействием спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда определяется цена рабочей силы, а именно вознаграждение в виде заработной 

платы. Стоит отметить, что на практике очень часто спрос и предложение не совпадают и 

сложно определиться сторонам о цене на рабочую силу в условиях рыночной экономики.  

Также на рынке труда имеет место быть такая категория как емкость рынка труда, 

конъюнктура рынка труда, а также резервы рабочей силы, которые определяют потенциал 

рынка рабочей силы в настоящее время, а также на перспективу [3].  

Также следует рассмотреть рынок труда с позиции макро и микроуровня, который 

представлен рисунком 2.  
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Рисунок 2. - Микро и макроуровни на рынке труда 

 

Как видно из представленной схемы, рынок труда на уровне государства нужно 

подразделять на макро и микроуровни. Итак, на макроуровне рынок труда необходимо 

рассматривать с позиции территории. В данном случае нужно понимать по 

территориальному признаку уровень всей страны или это национальный, федеральный 

рынок труда. На уровне регионов формируется региональный уровень - область, район, 

край, земля. На уровне отрасли формируется отраслевой рынок труда, например, отрасль 

сельского хозяйства, промышленности, строительства.  

С позиции микроуровня рынок труда нужно рассматривать на уровне организации, 

предприятия. В данном случае определяется уровень занятости, который зависит от 

результатов взаимосвязи рынка руда отраслевой и профессионально-квалификационной 

занятости, а также от размера рынка труда на уровне организации [4].  

Согласно международной организации труда, занятыми принято считать 

трудоспособное население, которое может работать в возрасте от 15 до 70 лет. Занятость 

определяется радом признаков, таких как характер деятельности, индивидуальная 

трудовая деятельность, также люди занятые собственным домашним хозяйством, а также 

в различных отраслях и региональном аспекте.  

Безработными приято считать лица, которые достигли трудоспособного возраста, 

но в силу определенных причин в настоящее время не работают, но активно ищут рабочее 

место, предлагая тем самым свой труд на рынке труда.  

Таким образом, стоит помнить, что суммарное значение занятых и безработных 

формирует и определяет такую категорию как рабочая сила, от размера которой зависит 

уровень занятости, а соответственно и уровень социально-экономического развития 

предприятия, отрасли, региона, государства.  
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Экологиялылық жағдайға байланысты, қазіргідегі уақытына қарамастан 

мемлекеттілік шараларды біздің елдегі мүмкіншілігі емес қауіпсіздікті деп тану болып 

келеді. Қоғамдағы экологиялылық ортаның нашарлануына байланысты халықтың бір 

бөлігі, екі жағдайға байланысты экономикалылық және басқада қызметіліктің теріс 

жақтары және қоршаған ортаға келтірілген зияндылығы болып келеді [1, 44].  

Экологиялылық ортаға зияндық келтірудің негізгі себептерінің бірі, экологиялылық 

себептері бұзылуын жақтайды, әкімшілілік құқықтылық бұзушылық болып табылады. 

Тапсырмалық жағдайларды ескере отырып әкімшілілік құқықбұзушылық заңнамадағы 

қорғаушылық болып табылады. Әкімшілілік құқықбұзушылықтардан экологиялылық 

орта, денсаулылық сақтау, халықтың санитарлылық-эпидемиологиялылық 

салауаттылығы, әкімшілілік жауапкершілілік институт жағдайдың маңыздылығы бөлігі 

болып табылады.  

Азаматтар мен қоғамның экологиялық құқығын қорғау іс жүргізудің тиімділігі 

туралы айта кету керек. Экологиялылық ортаны қорғаудағы салада әкімшілілік 

құқықбұзушылықтар әр түрлі әрекеттерді толық болғанына байланыстырған жағдайға 

байланысты. Қеректі құралдқтар қолдана отырып, әкімшілілік құқықбұзушылық істі 

дұрыс қарастыру, белгілібір қатынасармен сипатталатын дәлелдер бар, олардың 

құқытылық қорғауоргандарымен бағалау жағдайлар жасалынады.  

Алдында айтып кеткендей оларға сәйкес мұқиятылық пен жаңжақты қарастыра 

отыра: оның түсінігін, мәнін, дәлелін, тақырыбымен әкімшілілік құқықбұзушылық істер 

бойынша дәлелділерді шектеу, әкімшілілік істер жасау негізінде дәлелдемелерді көрсете 

отырып, қоршаған ортаны қорғаушылық салаларымен әсіресе оларды шоғырландыра және 

қолдана отырып көрсетеді.  

Құқтылық бұзушылықтардың өзектілігіне қарай қолданыстағы заңнаманың 

жетілдірілмеуі бойынша әкімшілілік құқықбұзушылықтар, қателіктермен 

бұзушылылықтарға жол болдырмау процесстегі реттеушілілік органдардың 

лауазымдылық тараптардың теріс қылық жасағаны үшін әкімшілілік жауапкершілілікке 

тарту болып келеді [2, 79].  

Құқықбұзушылық мән-жайларының көрінісін сипаттау сенімділігін дәлелдеу 

біртұтастылық процесіндегі белгілерін қарастыру, рұқсатылық ету оның объектісін 

жақсарту өзектілігін сипаттайтын заңдылық мүлік ретінде әрекет етеді. Дәлелдеменің 

мазмұнды жағын қарастыра отырып, ал соңғысының сапасын білдіру болып келеді. 

Дәлелдемеліктерді жинау барысында жинақтаған дәлектерді орындылығы мен 

қолайлылығы туралы жиналған мәлімдемелелер соңғысының сенімділілігі белгілеу 

арқылы және іс жүзінде қолайлылылықпен анықталады. [3, 70].  
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Протоколдағы тиісті ақпаратты көрсету барысында әкімшілілік құқықбұзушылық: 

орынды, мәселелелі, әдістімелілік және басқа жағдайларды анықтау барысында заңсыз 

әрекет жасалануы, кінәлі тұлғаларды, ақырғы және барлық жағдайлар бойынша кінәлінің 

жауапкершілілігі, заңдылық тұлғаның кінәсін дәлелдеу қажет. Әкімшілілік хаттамадағы 

қылмыста оның тармағы, абзацтың, бөлімдердің, баптың нұсқауылығы болуы керек 

нәтижесіндегі тараптардың талаптары бұзылатын нормативтілік құқықтылық акт адамның 

әрекеті (әрекетсіздігі) болып табылады.  

Керекті ақпарат алу барысындағы қорғаушылық саласындағы әкімшілілік 

құқықбұзушылық істітерді шешудегі хаттамадағы көрсетілетін ортасы: қарастыру 

нәтижелері, үй-жайларды және аумақтарды тексерудегі; тәркіленген мүлікті және 

құжатықтарды зерттеу, залалдарды сипаттау. Іс қимылдардын маңыздылылығын ескере 

отырып әкімшілілік құқықбұзушылық туралы хаттаманың болмауы жоғарыдай 

көрсетілген маңыздылық ақпарат немесе ақпаратықтың дұрыс емес анықталған жағдайда 

экологиялылық ортаны қорғау саласындағы әкімшілілік құқықтылық бұзушылықтар [4, 

66].  
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Биосфера жағдайындағы ең күрделілілігі, табиғатылық механизміне адамның 

белсенді және жиі негізсіз араласуы қазіргі уақыттың маңызды мәселесі болып табылады. 

«Қазіргі экологиялық дағдарыс адамзат өркениетінің тұрақты дамуына мүмкіндік 

туғызады. Табиғи жүйелердің одан әрі тозуы биосфераның тұрақсыздығына, оның 

тұтастығын жоғалтуға және өмір сүруге қажетті экологиялық қасиеттерді сақтауға 

мүмкіндік береді [1, 65].  

Өнеркәсіптік потенциалдылық, келіспеушілілік соғыстылық жағдай бойынша, 

химиялылық қарудағы, басқада қауіптілік химикаттармен радиоактивтілік материалдарын 

шығарудағы белсенділік түрде дамыту кездегі, құндылық табиғи ресурстарды аяусызбен 

жұмсалды, өнеркәсіптілік және энергетикалылық алыптарды салу, өзендер мен 

топырақтарды ластады, оларды өзендерге айналдырды. полигондар, орасан зор учаскелер 

біздің еліміздегі көптеген табиғи экожүйелерге айтарлықтай зиян келтірді. Бүгінгі таңда 

орнына басқа зиянды тәсіл келді - қалпына келтірілетін де, қалпына келмейтін де табиғи 

ресурстарды варварлық пайдалану арқылы жоғары пайда алуға талпыныс.  

Экологиялылық саласында әкімшілілік құқықбұзушылылық нысанының 

авторлылық жіктелуі (жалпылық - экологиясындағы әкімшілілік санкциялаумен 
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қорғалатын қоғамдылық қатынастардың барлылық жиынтылықты; жалпы: а) 

табиғиттылық ресурстарды ұтымдылығын пайдаланушылық және қорғаушылық, 

қоршаған ортадағыы қорғаушылық және халықтықтың экологиялылық қауіпсіздігіндегі 

қатынастар; б) табиғаттылық қорғауындағы басқарушылық процесіндегі пайдалы болатын 

қатынастарды; тікелейді жерді, минералдылық ресурстарындағы, өзен-көлдерді, 

ормандардағы, жануарлардағы дүниесіндегі, атмосфералық ауаны немесе осы 

объектілерді қорғау жөніндегі қатынастарды, сондай-ақ азаматтардың экологиялық 

құқықтарын қорғаудағы ерекше әлеуметтік қатынастар) [2, 111].  

Экологиялылық қылмыстықтарды сәйкес нысаны бар әкімшілілік 

құқықбұзушылықтардан салыстырмалы негізгідегі критерийлері: қоғамдылық қауіптілілік 

деңгейі, бұзушылылықтың ауырлығы, төнген зиян мөлшеріндегі, іс-әрекеттіндегі 

әдісітілік мен орнындары, кінәлілік нысаны.  

Экологиялылық саласындағы әкімшілілік құқықбұзушылықтарды тортологиялық 

жағдайынан қарау кезінде олардың жасалуының субъективті себептері басым болады, 

сонымен қатар белгілі бір аумақта тұратын халықтың топтарымен, флора, фауна, су және 

басқа да объектілерге деген әлеуметтік қатынасы айтарлықтай әсер етеді. басқа ресурстар. 

Көптеген жағдайларда экологиялық сана адам өмір сүретін аймақтың жалпы экологиялық 

жағдайын, экологиялық ақпараттың объективтілігін және адамдарды оқыту мен 

тәрбиелеуде қолданылатын шараларды жобалайды[3, 55].  

Заң ғылымына белгілі қылмыстың алдын-алудың үш негізгі түрінің (алдын-алу, 

алдын-алу және алдын-алу шаралары) экология саласындағы алдын-алу шаралары 

жүйесіндегі басымдылылықты атқарушылық органдар, жергілілікті билікоргандары, 

қоғамдылық ұйымдар, ең алдымен иә жасауға себептілік болатын талаптар мен 

жағдайларды жоюға бағыттылалған шараларды әзірлеудегі және іске асыру түрі.  

Зерттеудегі қорытндысының дұрыстылығына кең қайнар көзді зерттеу базасын, әр 

түрлі дәлелденген әдістерді, ғылыми зерттеулерді қолдану, сонымен қатар 

диссертацияның тұжырымдары мен нәтижелері негізделген материалдың өкілеттілігі 

кепілдендірілген. Сонымен қатар, диссертациялық зерттеу барысында алынған 

нәтижелердің сенімділігі әкімшілік құқық, әкімшілік тортология, экологиялық құқық, 

қылмыстық құқық, жалпы құқық теориясы, криминологиядағы, экологиялылық 

орталықтың жай-күйі туралы мемлекеттілік есептерді зерттеуге негізделген.  

Бұзышылылықпен әкімшілілік құқықбұзушылықтарды айырбастаудың осы 

проблемадағы жағдайындағы қолданыдағы көзқарастарды зерттеушілік жасай отырып, 

қылмыстар мен әкімшілілік құқықбұзушылықтар қоғамдылық қауіптілілік дәрежесіндегі 

ерекшеленеді деп санау бойынша ғалымдардың ең кең көзқарасын қарастырады, олар 

құқықтылық бұзушылылықтың қасиеттеріне байланысты сапалылық және сандылық 

өлшемдерге ие болуы керек [4, 89].  

Сонымен бірге, қылмыстылық, әкімшілілік заңнамадағы «қоғамдылық 

жауапкершілілікқатынасы» ұқсас құбылыстарды ажыратудың қасиеттерін қарастырып, 

ескере отырып, автор «қауіптілілік» ұғымын әкімшілік құқық бұзушылылықтармен 

қарастыру барысында қылмыстардың әлеуметтілік қауіптілігінің өлшемі ретінде 

анықтауды ұсынады. Бұл критерийді анықтайтын белгілер табиғатта бағаланбауы керек, 

бірақ заңда нақты ресімделуі керек.  
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Международное уголовное право расценивается, как достаточно иследованная и 

разведанная отрасль. Считается, что международное уголовное право образуется на 

разрыве минувшего и реального времени. Помимо этого, оно главным образом 

анализирует исторические проишествия через призму преступлений.  

Один из идейных основателей международного уголовного права Ф. Ф. Мартенс 

писал, что МУП «заключает в себе совокупность юридических норм, определяющих 

условия международной судебной помощи государств друг другу при осуществлении ими 

своей карательной деятельности в области международного общения « [1, с. 379].  

С точки зрения современного специалиста в области права В. П. Панова, можно 

считать, что происхождение международного уголовного права берется именно с выдачи 

преступников [2, с. 8]. Еще по его предположению, считается, что международное 

уголовное право это - «система принципов и норм, регулирующих сотрудничество 

государств в борьбе с преступностью, предусмотренные международными договорами» 

[4, с. 15]. Также в конце XIX в. правовед Н. М. Коркунов обосновывал потребность 

создания международного уголовного права тем, что нормы последнего призваны 

служить защитой принципов межгосударственного сотрудничества [3].  

Невозможно не согласиться и с суждениями И. П. Блищенко и И. В. Фисенко о том, 

что включение норм народного права неоправданно: отсюда следует, что любой раздел 

международного права вполне возможно отнести к комплексному разделу, в силу того, 

что «ее принципы и нормы реализовываются на границах государства, с помощью правил 

национального законодательства» [5, с. 11].  

В нынешнем времени международное уголовное право приобретает высокий 

уровень значения в уголовном праве, так как преступления все больше осуществляются на 

международном уровне, а международное соглашение полиции и судебной власти 

усиливаются.  

Интеграция норм и принципов международного уголовного права возникает в 

результате межнационального и народного уголовно-процессуального права. Основными 

источниками права являются межнациональные договоры и общепринятое 

международное право.  

На вопрос «Что подразумевает собой борьба с преступностью в международном 

праве?» стоит ответить, что речь должна идти о противостоянии с межнациональными 

преступлениями и преступлениями, повсеместно касающиеся преступлений 

международного характера [7, с. 48-49]. Но в нынешнем времени значительные 

общеуголовные правонарушения приобретают натуру следующих, к примеру, 

преступления, касающиеся коррупции (получение взятки, превышение власти и прочее). В 

связи с этим предупреждения преступлений в международном уголоном праве, вернее 

всего, должно расцениваться в контексте регулированием глобального порядка. Таковым 

образом можно подразумевать главные цели «борьбы с преступностью», затем понять, 

почему же международное уголовное право применяется не только на межнациональном, 

но и на внутригосударственном уровне. Дело в том, что поступки, признанные 

правонарушением в международном уголовном праве, не смотря, на то, что они не 
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являются «классического» понятия международного характера, могут угрожать 

общественному порядку (первым делом в него входит мир и безопасность всего 

человечества) как таковому. В международном уголовном праве существует такое 

понятие, как экстрадация [6]. Она подразумевает под собой передачу преступника в 

«родное государство», дабы он понес соответствующее наказание той или иной страны 

должным образом, соответственно закону.  

По этому поводу традиционные преступления, против прав, полномочий и воли 

человека, как лишение жизни, приченение вреда здоровью различной степени тяжести и 

др. при сформировавшийся причине приобретают статус преступления по 

международному праву - так как, основным приоритетом в современном мире признаны 

права и свобода человека [8, с. 43].  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что уголовное право является 

компонентом целостной системы международного права, так же оно тесно взаимосвязано 

с другими разделами международного права - международным гуманитарным, 

международным воздушным, международным экономическим и прочими. Вероятно, 

именно эта непосредственная связь, предполагает собой основание для особых критерий о 

том, что международное уголовное право призвано противостоять с различным 

возникновением преступности в различных системах международного права.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизированных народов. Т. II. 

СПб. , 1896. с. 379 

2. Панов В. П. Международное уголовное право: Учеб. П 16 пособие. - М. ИНФРА-М, 

1997. - с. 320 

3. Коркунов Н. М. Опыт конструкции международного уголовного права // Журнал 

уголовного и гражданского права. СПб. , 1889. № 1. 4 

4. Панов В. П. Указ. соч. с. 15 

5. И. П. Блищенко И. В. Фисенко Международный уголовный суд, М. ,1998, с. 11  

6. Кудрявцева В. Н. Международное уголовное право, М. 1995 

7. Лукашук И. И. Международное право. Основная часть. М. , 1997, с. 48-49  

8. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М. , 1989, с. 43 

 

 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Маекенов Санат Аманжолович 

Магистрант Ф - 11 

кафедры Финансы 

Кокшетауского университета 

им. А. Мырзахметова 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау), 

научный руководитель:  

Бимагамбетова Б. К. , магистр финансов 

 

В момент, когда в мире благовествует рыночная экономика, финансовая 

деятельность конкретного предприятия, целиком и полностью зависит от ее финансовой 

устойчивости [1]. Финансовая устойчивость главная составляющая финансового анализа 

деятельности предприятия. Ее анализ дает ряд ключевых решений, ответов на задачи 

исследования финансового состояния предприятия На сегодняшний лень имеется 

множество количества трактовок этого термина, как само понятие. В первую очередь это 

доказывает многогранность и обширность этого термина с научной точки зрения [1].  
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Финансовое состояние компании - это наличие ее финансовых ресурсов, их 

равномерное распределение и использование. А также финансовое состояние 

характеризует умение финансирования компании своих же целевых средств. То есть. 

Умения целенаправленно, как и воспроизводить свои финансовые ресурсы, так и их 

распределение. Положительное финансовое положение предприятия гарантирует 

долгосрочную платежеспособность предприятия, а так объясняет обширное понятия в 

рыночной экономике.  

Обеспечение компаний финансовыми ресурсами для ее работы и продолжение 

существования на рынке. Взаимодействие компании на рынке с другими юридическими и 

физическими лицами для получение дальнейшей прибыли. Платежеспособность и 

финансовая устойчивость предприятия в условиях рыночной экономики, показатели 

финансово-экономической характеристики крайне важны для предприятия. Если 

предприятие финансово устойчиво. и платежеспособна, то в условиях рыночной 

экономики ее востребованность по отношению к аналогичным компаниям возрастает. 

Привлекаются новые инвестиций. Выдаются кредите для реализаций проектов. А также 

предприятие становится более предпочтительна перед поставщиками сырья или же 

материалов для производства товаров или предоставление ресурсов. Для расчета 

показателей финансовой устойчивости предприятия, проводится его анализ. Анализ 

базируется на отдельных коэффициентах, которые характеризует состояние предприятия: 

Коэффициент платежеспособности = собственный капитал / валюта баланса (общие 

пассивы) Для финансово - устойчивого предприятия коэффициент платежеспособности 

должен быть больше 0,5 [3].  

Одной из важных показателей состояния компании - это ее финансовая 

устойчивость. Это показатель стабильности экономической среды компании. Так как 

рынок бывает нестабильным и очень волантильным, по отношению к объектам, которые 

ведут свою финансовую деятельность на этом рынке. Функционирование предприятия, 

его активное и эффективное реагирование на экономические колебания и изменение 

внутренних факторов, выявленных входе своей деятельности. [3]  

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности, главным компонентом финансовой устойчивости является 

формирование финансовых ресурсов. Многие факторы влияют на состояние финансовое 

устойчивости предприятия.  

Как эти факторы классифицирует Радионов В. М:  

- по месту возникновения - внешние и внутренние  

- в зависимости от значимости результата - основные и не основные  

- по структуре - простые и сложные  

- о времени действия - постоянные и временные [3].  

Для расчета показателей финансовой устойчивости предприятия, проводится его 

анализ. Анализ базируется на отдельных коэффициентах, которые характеризует 

состояние предприятия. В обществе или же перед государством возрастает показатель 

надежности, перед своими обязательствами, которые сопровождают компанию в период 

ее существования. Обязательства по выплате заработной платы сотрудникам, выплаты 

государственных пошлин, налогов. Возрастает уважение перед советом директоров или 

же акционерами. Так как идут своевременные выплаты по акциям, а именно дивидендов. 

Все это в общем и целом характеризует ее платежеспособность на рынке.  

В каких целях проводиться данный анализ, для составной части финансовой 

устойчивости предприятия. Сбалансированность финансовых потоков, наличие средств 

позволяющих организаций, предприятию поддерживать свою деятельность в течении 

определенного периода времени, в том числе целенаправленное использование 

полученных кредитов, инвестиций для предоставления услуг и товаров.  

Финансовая устойчивость, в первую очередь. Это ресурсы и инструменты 

направленные на получения прибыли. Они обеспечивают стабильное развитие 
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предприятия, которые базируются на росте прибыли, и росте капитала в целом, в условиях 

рыночной экономики. [4] Так же многие ученые схожие во мнении, что финансовая 

устойчивость это некий запас, запас прочности, защищающий предприятие от случайных 

или же специальных воздействий внешних факторов. «Устойчивость пропорционально 

стабильности», стабильное получение прибыли, уровень дохода всегда обязан превышать 

уровень расходов компаний, пусть они будут прямыми, косвенными или же 

административными. Высокий уровень доходов будет сулить не только очень большую 

прибыль, и благоприятную среду, где ведет свою экономическую деятельность 

предприятие, но и будет способствовать предприятию маневрировать между многими 

неблагоприятными факторами, которые воздействуют на компанию из вне. Также даст 

возможность управлять денежными средствами компании, обеспечивать бесперебойный 

процесс производства и реализаций продукций и предоставляемых услуг.  

Для получения стабильного роста и укрепления своей финансово-экономических 

позиций нужно проводить в обязательном порядке совершенствование финансовой 

работы на предприятии:  

- системный и постоянный финансовый анализ деятельности компаний.  

- организация оборотных средств, в соответствии с существующими 

требованиями оптимизаций финансового состояния.  

- оптимизация затрат предприятия на основе анализа взаимодействия взаимосвязи 

«Затраты-выручка-прибыль».  

- оптимизация распределения прибыли и выбор наиболее эффективной 

дивидендной плотики.  

- оптимизация структуры имущества и источников его формирование с целью 

недопущения неудовлетворительной структуры баланса.  

- разработка и реализация стратегической финансовой политике предприятия. [5]  

В большинстве случаях эти меры предназначены для внутренней политики 

предприятия или же для воздействия на внутренние факторы, которые неблагоприятно 

сказываются на экономической деятельности предприятия. Многим известно, что на 

финансовую устойчивость каждой компании воздействуют два фактора, второй из них 

внешний.  

На внешние факторы предприятие никаких мер предпринять не может, так как в 

большинстве случаях процессы которые происходят на рынке непредсказуемые. Потому 

что рынок он волатильный, особенно рынок экономический. На внешние факторы 

предприятие может только адаптироваться [3].  

На территории Республики Казахстана, понятие финансовой устойчивости и пути 

ее повышения особенно актуальны. Идет активная реализация инвестиционных и 

инновационных проектов направленные прежде всего извлечения от них выгоды, прежде 

всего финансовой. Целью проектов является не только предоставить рекомендаций по 

повышения финансовой стабильности, но и дать ряд управленческих решении которые 

приведут к сто процентному результату.  
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Современный туристский рынок в Казахстане предъявляет новые требования к 

организации экскурсионной деятельности, поскольку создание, продвижение и 

реализация экскурсионного продукта является его неотъемлемой частью. Совершенно 

очевидно, что инновационные экскурсии могут стать важным фактором развития 

внутреннего туризма в нашей стране.  

Квесты как разновидность организации досуга в практике туристского 

бизнеса появились сравнительно недавно, но быстро заслужили популярность 

среди потребителей туристского продукта и в некоторых случаях стали самостоятельной 

услугой, положившей начало созданию целого ряда организаций, специализирующихся на 

разработке и организации 

квест-программ для самых разных целевых групп.  

Квесты (от английского слова «quest»- «поиск») - это разновидность игр, 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет 

может быть предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит 

от действий игрока. Их организовывают жители города и сами же в них участвуют [1].  

Слово «квест» («quest») имеет англоязычное происхождение и переводится как 

«поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета». В 

мифологии и литературе на английском языке понятие «квест» изначально обозначало 

один из способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей (например, миф о Персее или даже 12 подвигах Геракла). 

Обычно во время этого путешествия героям приходится преодолевать многочисленные 

трудности и встречать множество персонажей, которые помогают либо мешают им. Герои 

могут выполнять квест как из личной выгоды, так и из других мотивов. Выполнение 

некоторых квестов связано с решением нравственно-этических задач. Большую 

популярность подобные сюжеты получили в рыцарских романах, в частности, один из 

наиболее знаменитых квестов рыцарей Круглого Стола - поиски Святого Грааля [1].  

В 20 столетии квест особенно активно эксплуатировался жанром фэнтези 

(например, в произведениях Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит» и «Властелин колец»).  

 В 1970-е годы термин «квест» был заимствован разработчиками компьютерных 

игр. Им начали обозначать компьютерные игры, целью которых является движение по 

игровому миру к некой конечной цели. Ее достижение становится возможным только в 

результате преодоления различных препятствий путем решения задач, поиска и 

использования предметов, взаимодействия с другими персонажами.  

В середине 1990-х термин «квест» получил новое содержательное наполнение. 

Широкое распространение интернета и накопленный опыт разработки компьютерных игр 

способствовали появлению образовательных веб-квестов. Их первыми создателями были 

американские педагоги Берни Додж и Том Марч. Образовательные веб-квесты обычно 

представляют собой сайты с заданиями, которые участники последовательно выполняют 

для достижения конечной цели. Такой целью обычно является заранее определенный 

учебный продукт: реферат, проект, презентация. На сайте веб-квеста преподаватель 
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подробно объясняет, какие этапы нужно пройти, дает ссылки по теме, проводит 

обсуждение промежуточных итогов.  

Таким образом, квест прошел долгий путь, но сохранил свои основные признаки: 

движение к определенной цели через преодоление препятствий. Путешествие может быть 

реальным, игровым или виртуальным. В игре обычно участвуют несколько команд, 

которые по определенному маршруту посещают «станции», где выполняют различные 

задания. За успешно выполненное задание команды получают очки. В ходе игры команды 

должны посетить все станции.  

Сейчас слово «квест» используется как для обозначения игры-повествования, в 

которой управляемый игрок (либо управляемый им герой) продвигается по сюжету и 

взаимодействует с игровым миром посредством применения предметов, общения с 

другими персонажами и решения логических задач, так и для обозначения задания в 

подобной игре, которое требуется выполнить персонажу (или персонажам) для 

достижений игровой цели.  

Целью реализации квест-проектов является объединение опыта участников для 

постановки творческой задачи, выбора методов её реализации и преодоления трудностей, 

возникающих в процессе ее решения. Эмоциональная отзывчивость делает подростков 

наиболее активными участниками квест-проектов. При его реализации участники учатся 

коллективному взаимодействию, избавляясь от личностной неуверенности, создавая 

позитивную зависимость участников коллективного процесса. Квест не базируется на 

каком-либо определённом курсе, а является межпредметным, привлекая знания из 

различных предметных областей. Осваивая игровое пространство и пребывая в свободном 

поиске, участники находят источники информации, осмысливают и перерабатывают её, 

накапливая знания, в том числе и профессиональные, учатся применять их в 

нестандартных ситуациях.  

Таким образом, квест - это игра, в ходе которой участники решают логические 

задачи, выполняют поиск необходимой информации, учатся работать с 

информационными ресурсами, находить полезную информацию и применять её. Кроме 

того, выделяют обязательные признаки квеста:  

- наличие определенного сюжета игры; 

- наличие задания/препятствия; 

- наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия.  
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В настоящее время банковская карта является универсальным средством платежа, 

она широко используется для совершения платежей у торговцев, а также для снятия денег 

в банкомате. Однако эволюция мобильных телефонов и появление технологий связи 
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ближнего радиуса действия, имевших место в течение этого десятилетия, открыли 

возможность объединения этих двух технологий, чтобы предложить лучший платежный 

сервис. Особенно мобильный платеж.  

Действительно, в этом направлении было проведено несколько исследований и 

патентов, и настоящая статья представляет собой современное состояние предмета «в 

направлении мобильной платежной карты». Он представляет введение в электронные 

платежи и мобильные платежи, а также вклад исследователей в этом контексте [1].  

Основная поддержка электронных платежей - банковская карта или платежная 

карта, последняя в форме пластиковой карты, оснащенной магнитной полосой и, 

возможно, электронным чипом. Существует несколько видов карт в зависимости от их 

назначения [2]: 

Дебетовая карта: это платежная карта, которая позволяет держателю выбирать 

различные варианты управления: немедленный дебет, отсрочка, оплата или простое 

снятие через банкомат (банкомат / банкомат) для национального или международного 

использования.  

Кредитная карта: обычно имеет те же характеристики, что и дебетовая карта, но 

она связана с резервом денег, использование которого вызывает начисление процентов.  

Электронные кошельки: или PME - это предварительно загруженные платежные 

карты с чипом в формате, близком к формату телефонной карты и предназначенные для 

небольших расходов. МСП иногда превращаются в простой электронный чип, встроенный 

в мобильный телефон.  

Управление потоками в области электронных платежей возможно только при 

условии, что различные субъекты (эмитент, перевозчик, акцептор, приобретатель) 

придерживаются многочисленных ограничений, накладываемых системами передачи 

информации, предлагаемыми финансовыми учреждениями [3].  

Есть два типа потоков: 

1) Внутренние потоки.  

Это транзакции, совершенные в стране держателями карт, выпущенными 

финансовыми учреждениями этой страны. Эти операции обмениваются между эмитентом 

и покупателем через национальную клиринговую систему.  

2) Международные потоки.  

Это операции, выполняемые либо: 

- в самой стране держателями карточек, выпущенных иностранными 

учреждениями с покупателем и акцептором страны.  

- за рубежом держателями карточек, выпущенных учреждениями в стране 

происхождения.  

Эти потоки, называемые (исходящие и входящие), передаются между банками 

через шлюз в международные сети Visa и MasterCard.  

Частные схемы, такие как American Express, также могут быть использованы для 

международных платежей.  
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Рисунок 1. - Схема осуществления расчетов при помощи платежных карт 

 

Оплата картой происходит в два основных этапа: 

Первый шаг - это этап, на котором владелец аутентифицирует и подтверждает 

платежное поручение, которое может требовать или не требовать авторизации.  

Второй шаг - снять средства со счета на предъявителя в пользу продавца.  

EMV является международным стандартом для чиповых платежных карт. Он 

получил свое название от организаций-учредителей Europay, MasterCard и Visa. Стандарт 

EMV определяет совместимость между микропроцессорными картами EMV (смарт-

картами) и платежными терминалами EMV во всем мире [4].  

Переход к стандарту EMV на платежных картах дает следующие два преимущества 

[4]: 

Улучшена безопасность (что привело к снижению уровня мошенничества).  

Более точный контроль транзакций по банковским картам в автономном режиме 

(то есть без запроса на авторизацию банка).  

Одна из первоначальных целей стандарта EMV состояла в том, чтобы разрешить 

развертывание карт «с несколькими приложениями», то есть, что несколько приложений 

могут уместиться на одной карте [4], например: 

Приложение «дебет» для дебетования текущего счета.  

Приложение «Кредит» для дебетования соответствующего кредитного резерва 

отдельно от текущего счета.  

EMV позволяет использовать PIN-код и криптографические алгоритмы, такие как 

DES, Triple-DES, RSA и SHA, чтобы позволить карте и терминалу аутентифицировать 

друг друга.  

На сегодняшний день существуют спецификации EMV [4] для: 

- Контактные смарт-карты.  

- бесконтактные смарт-карты.  

- Общие платежные приложения (CPA).  

- Персонализация карты.  

Имеется понятие в современном мире мобильные платежи.  

Под мобильными платежами понимаются все транзакции, совершенные с 

мобильного телефона и списанные со счета: 

Банковская карта.  

Счет оператора.  

Онлайн-счет у оператора оплаты.  

Существует 3 вида мобильных платежей: 

1. Мобильный платеж от человека к человеку (mP2P). Этот тип оплаты охватывает 
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транзакции между физическими лицами. Эти транзакции могут использовать PayPal, 

обмен текстовыми сообщениями, технологию NFC или другие технологии на мобильном 

устройстве. В этом типе оплаты ни один участник не является зарегистрированным 

продавцом. Для мобильных платежей от человека к человеку мобильные устройства 

выполняют функции плательщика и получателя [5].  

2. Мобильный платеж в терминале торговой точки (mPOS). Этот тип оплаты 

включает в себя более формальные транзакции между лицом и зарегистрированным 

продавцом. Клиенты используют свое мобильное устройство для связи с терминалом 

торговой точки для покупки товаров или услуг. Эти операции могут использовать 

мобильное устройство, оснащенное технологией NFC для связи. Для мобильных платежей 

в терминале торговой точки устройство плательщика заменяет кредитную или дебетовую 

карту (например, с помощью платежного приложения (Мобильный кошелек)) [4].  

3. Мобильная приемка. Эта технология представляет собой гибрид персональных и 

торговых терминалов. В операции участвуют два человека, но один из них - трейдер. 

Покупатель платит кредитной или дебетовой картой, что возможно, когда продавец 

использует мобильное устройство и аппаратный плагин для считывания и обработки 

платежной карты. Для мобильного приема устройство получателя заменяет терминал 

торговой точки [5].  

Что такое электронная транзакция? 

Электронная транзакция - это обмен дематериализованной информацией между 

двумя субъектами (физическими или юридическими лицами) через компьютерные 

системы. Он часто включает обмен личной и конфиденциальной информацией и поэтому 

должен быть обязательно безопасным для достижения безопасной электронной 

транзакции (TES).  

Что такое бесконтактные транзакции и бесконтактные мобильные услуги? 

Бесконтактная транзакция - это обмен данными между двумя устройствами (с 

использованием бесконтактной технологии) [5].  

Бесконтактные мобильные услуги происходят из комбинации, конвергенции 

нескольких технологий. Технология NFC позволяет осуществлять обмен данными на 

короткие расстояния между мобильным и бесконтактным считывателем. Таким образом, 

применительно к мобильному телефону его можно использовать в качестве электронного 

кошелька, способного предлагать платежные услуги.  

Большая часть исследований, проводимых в области мобильных платежей 

(Мобильный кошелек), направлена на то, чтобы предложить решения для повышения 

безопасности этого вида платежей на основе различных технологий.  

Ученый Норман А. Б. представляет в исследование приемлемости платежа 

«Мобильным кошельком» на основе модели TLM (модель принятия технологии), которое 

показало, что безопасность является основным фактором, побуждающим пользователей 

использовать «Мобильные кошельки». Таким образом, лучшим решением в нашем 

контексте является то, которое гарантирует большую безопасность транзакций, 

совершаемых «мобильными кошельками», предлагает решение мобильных платежей 

«Мобильный кошелек» на основе технологии Bluetooth. Это решение является своего рода 

электронным кошельком, потому что клиент должен пополнить свой счет либо картой для 

пополнения счета, либо для пополнения счета в режиме онлайн, чтобы воспользоваться 

этим платежом.  

Кроме того, [5] иллюстрирует систему в форме мобильного приложения, которая 

хранит информацию о банковской карте в зашифрованном виде, эти данные будут 

переданы в приложение банком-эмитентом по технологии Bluetooth. Это приложение 

защищено паролем и может хранить данные нескольких банковских карт. Для 

осуществления платежа пользователю предлагается пройти аутентификацию в 

приложении, а затем ввести ПИН-код карты, выбранной для возврата, и сумму, 
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подлежащую выплате. Наконец, данные карты и сумма будут сообщены через платежный 

терминал через Bluetooth.  

Согласно Bluetooth не является надежной технологией для мобильных платежей, 

потому что: 

Связи между устройствами предшествует процедура ассоциации между ними (во 

время которой происходит взаимная аутентификация), которая оказывается 

ограничительной и длительной.  

Тот же автор добавляет, что NFC является лучшей бесконтактной технологией 

бесконтактных бесконтактных платежей. Действительно, он очень легко активируется на 

мобильном телефоне, не требует связи с терминалом и обеспечивает быструю связь. Он, 

конечно, страдает от отсутствия безопасности, связанной с использованием RFID, но 

близость к терминалу продавца дает пользователю некоторый контроль.  

Фактически, улучшение безопасности означает поиск и использование 

криптографических методов, чтобы обеспечить безопасную связь между мобильным 

телефоном и платежным терминалом.  

В этом направлении было проведено множество исследований транзакций 

электронных платежей, осуществляемых через мобильный кошелек. Это решение 

предлагает метод интонации, который изменяет криптографический алгоритм в каждой 

транзакции, а также криптографический ключ, он использует технологию NFC в качестве 

средства связи между мобильным кошельком и POS, а также SIM-картой для хранения 

конфиденциальных данных.  

В этой статье предпринята попытка представить современное состояние предмета 

«по отношению к мобильной платежной карте», мы увидели определение электронного 

платежа, его поддержку, а также его участников. Затем мы показали обмены потоками 

между различными участниками электронных платежей во время оплаты по карте или при 

снятии денег. Затем мы рассмотрели стандарт EMV и типы мобильных платежей, а в 

конце представили вклад исследователей в этой области.  
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На сегодняшний день, в связи с интенсивным развитием человеческой 

деятельности, образованием глобальных экологических проблем, и не только, 

увеличилось количество возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера. 

Любая чрезвычайная ситуация имеет первичные и вторичные факторы воздействия 

на окружающую среду, материальные ценности и в том числе на человека и его 

деятельность. Например, фактор психологического воздействия играет неотъемлемую 

роль нормального функционирования организма в период всего онтогенеза человека. 

Поэтому на подготовку специалистов способные оказать психологическую помощь 

окружающим и самому следует обратить особое внимание. 

Дальнейшая компетентность специалистов способные в экстренных условиях 

оказать помощь закладывается на первоначальном этапе подготовки и от этого будет 

зависеть саморазвитие профессиональных навыков. 

Психологическое состояние, психическая подготовка, которая входит в большую 

часть подготовки специалистов в этой области, имеет особое значение в организации 

психологической безопасности пожарных. 

Основу психологической подготовки специалистов составляет комплекс 

психологических мероприятий, правил, ситуаций, которые воздействуют на психику 

человека с единственной целью выработки у него качеств и свойств направленные на рост 

личности-профессионала в его выбранной профессии. Весь этот процесс подготовки 

может меняться в зависимости для какого направления идет подготовка специалиста, но 

может дополняться разными формами, современными методами психологии. 

Очень множество примеров можно привести, когда спасатель, находясь в 

отрицательной ЧС впадал в «психологическую кому» которая негативно складывалась на 

весь процесс по спасению людей, но как говорится, любая система может дать сбой, и 

человеческий организм тому не исключение.  

Основное мероприятие, которое может «спасти» в таких ситуация 

профессиональная подготовка специалистов таких направлений, закрепление полученных 

знаний умений и навыков в практической деятельности, повышение уровня знаний путем 

тестирований, ситуационных задач, самотестирование, что позволит сохранять свои 

профессиональные качества даже в самых опасных ситуациях. 

Вот перечень основных задач, которые ставятся для психологической подготовки 

специалистов: 
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1. выявление, развивание, закрепление, усовершенствование качеств 

профессиональной психологической подготовки; 

2. больше ситуационных задач связанные с экстремальными условиями работы 

пожарных - спасателей, работа над ошибками, самоанализ; 

3. умение оказать психологическую профессиональную помощь пострадавшим, 

умение вести анализ первичного состояния организма, от этого будет зависеть какой 

метод или приём необходимо ввести в качестве профилактических действий; 

4. умение психологического самовосстановления специалиста - пожарного. 

Психологическая подготовка в сочетании с профессиональными навыками 

позволяет пожарному быстро и эффективно выполнять боевые задачи на огне и 

способствует принятию активных, решительных и эффективных мер. 

Тем не менее, он не появляется один у спасателя-пожарного, а намеренно и 

систематически формируется, и консолидируется на протяжении всей своей карьеры, во 

время тренировок и тренировок. 
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Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету ол ақаулар мен істен шығу 

жұмыстарына бағытталған, автомобильдің ақаусыз, сенімді және экологиялық жағынан 

дұрыс пайдаланылуын қаматамасыз ететін  жұмыстар кешені. [6] 

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарына енеді: бақылау-диагностика жасау, бекіту, 

реттеу, электрлік-техникалық, қоректендіру жүйесі жұмыстары, отын толтыру, майлау және 

басқа да жұмыстар. 

Жеңіл автомобильдерге көрсетілетін ТЖ жұмыстарының орындалу қиындығына, 

тізіміне және жүйелілігіне байланысты келесі түрлерге бөлінеді: күнделікті жүргізілетін ТЖ, 

(КҚ); жүйелі техникалық қызмет (ЖҚ); маусымды қызмет (МҚ).  

Күнделікті қызметке (КҚ) отын толтыру мен автомобильдің сыртқы түрін ойдағыдай 

ұстау мен күнделікті қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған бақылаулар енеді.  

КҚ басым бөлігі автомобиль иелерінің өз қолымен, яғни жолға шығу алдында, 

жолда немесе тұраққа қайтқан кездерде жүргізіледі.  

ТҚ нақты көлемдегі жұмыстардың орындалуын, яғни автомобиль белгілі бір 

қашықтықты өткеннен кейінгі жұмыстарды қамтиды. 

Нормативтерге сай КҚ жүйелілігі бойынша жеңіл автомобильдердге ТҚ көрсету 

тәулігіне бір рет, ТҚ - 1 рет 4000 км кейін, ТҚ - 2 рет 16000 км жүргеннен кейін 

жүргізіледі.  

Маусымды қызмет (МҚ) - шығарушы зауыт нұсқауларына сай автомобильдерді 

жазғы және қысқы маусымға  дайындау бойынша қосымша операцияларды және ТҚ 

жұмыстарын қамтиды.   

Жөндеу деп пайда болған ақауларды жою мен   автомобиль немесе агрегаттың 

жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жасалатын  жұмыстар кешенін атайды. 

Автомобильге қажет болған жағдайда ғана жөндеу жұмыстары жүргізіледі және оған 

электротехникалық, диагностикалық-бақылау, дәнекерлеу, механикалық, қаңылтыр, 

слесарьлық, сырлау жұмыстары жүргізіледі. Сапалы ТЖ мен ТҚ іске асыру үшін ТҚБ қажетті 

орындармен, жабдықтармен, аспаптармен, құрал-сайманмен  және техникалық құжаттармен 

жабдықталады.  
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ТҚ пен ТЖ бойынша негізгі жұмыстар автомобильге ТҚ пен ТЖ өткізетін 

аумақтағы 2 орында жүргізіледі. Қаптау және қоректендіру жүйесін жөндеу диагностика 

телімінде, ал дәнекерлеу, қаңылтыр, шанақ, доңғалақты монтаждау, сырлау жұмыстары 

арнайы тағайындалған телімде іске асады. Аккумуляторды жөндеу жұмыстары 

аккумулятор телімінде, арасында жабдықтарды жөндеу жұмыстары да жүргізіледі.   

ТҚБ автомобильдерді жөндеу кезінде көбінесе қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін 

ақауларға көп көңіл бөледі. Осы кезде міндетті түрде анықталған ақауларды және түйін, 

агрегат пен жүйелердің келесі нашар бекітулерін жояды: 

- реттеу жұмыстары кезінде - қалып бастырмасы, тежегіш барабандары, тежегіш 

педалі, тұрақты тежегіш жүйесі, рульдік басқару, доңғалақ пен алдыңғы доңғалақтары 

подшипниктері;  

- бақылау-диагностика жасау және бекіту жұмыстары кезінде - рульдік  

басқарудың маятникті иінтірек пен сошкасы, рульдік жетек, шарлы саусақтағы және 

ұяшықтағы шарлы саусақтардағы рульдік тартым, шарлы тірек, шкворнянасы, бұрылыс 

жұдырығы доңғалақ дискісі, карданды беріліс пен жетектері, рессор мен серіппесі, 

аммортизатор, аспа тірегі, темір құбырлар, гидравликалық тежегіш жетегінің шлангасы, 

басты тежеу жетегі, есік, капот пен жүк салғыш құлпы  қозғалтқыш, ажыратқыш, шыны 

жуғыш, артқы кескін айнасы, жел шынысын қыздыру, желдету және жылыту жүйесі;  

- қоректендіру және электр жабдықтары жүйелеріне қызмет көрсету кезінде - 

қоректендіру және газ шығару, жүйесі, фара, алдыңғы және артқы шам, жарықты 

ауыстырғыш, жарық шағылту, дыбыс дабылдары, электр өткіштері, тежегіш ,белгілері; 

- ТҚ - 1 жоғарыда көрсетілген жүйеде өтеді, яғни келесі жұмыстарды орындау 

үшін жылына екі рет; 

- бақылау - диагностикалық - жұмыс істеп тұрған тежегіш жүйесін тежегіштің 

белсенділігі мен бір мезгілде әрекет етуіне, тұрған уақыттағы тежегіш жүйесін, тежегеіш 

жетегін тексеру, рульдік жетектегі бірігулерді, құрсым жағдайын, белгі және жарық 

жүйесін тексеру; 

- қарау - шанақты, шыныларды, нөмір таңбасын, есік механизмдері әрекетін, 

терезе тазалағышты, артқы кескін айнасын, бірігуді майлау беріктігі, герметикалылығы, 

суыту, тіркелуді қосатын гидравликалық жетек, жүйелері, тексеру мен қарау рульдік 

тартымдағы топса мен жетек қаптары, іліну мен тежеу педалі, желдеткіш серіппесі 

созылуын, басты тежегіш цилинді күбісіндегі тежегіш сұйықтығы деңгейін, ілінуді, 

серіппе мен алдыңғы аспадағы иінтірегін өшіруді.  

- бекіту - қозғалтқышты шанаққа, беріліс пен ұзарту қорабын, рульдік механизм 

картері мен мен рульдік сошканы, рульдік доңғалақпен пен тартымды, бұрылысы 

иінтіреугін, айқаратопсаның үйіндісі фланцен, доңғалақ дискісін, аспаптарды, майлау 

жүйесі және суыту жүйесі шлангалары мен құбырларын, тежегіш механизмдерін; 

- реттеу - іліну педалінің еркін жүрісі мен тежегішті, жұмыс істеп немесе тұрған 

уақыттағы тежегіш жүйесін, рульдік жетек бірікпелеріне рульдік доңғалақ пен 

саңылаудың еркін енуін, желдеткіш пен генератор тартпаларының созылуын реттеу, 

құрсымдардағы ауа қысымы мен басты тежегіш цилиндріндегі тежегіш сұйықтығы 

деңгейін нормаға келтіру [14].  

Сондай  - ақ 1 - ТҚ кезінде қоректендіру жүйесі мен олардың қосылған жерлерін 

шаңнан тазалайды, жетек әрекетін, дроссельді және ауа жапқышының толық ашылып-

жабылуын тексереді, қозғалтқыштың  иінді білік айналымының аз режиміндегі 

карбюратор жұмысын реттейді. Электр жабдықтары жүйесінде аккумулятор батареясы 

мен оның желдету саңылауларын шаң-тозаңнан тазалайды; бекітулерді, сымдар 

түйіспелері контакттары сенімділігі мен әр аккумулятор банкасындағы электролит 

деңгейін тексереді; электр жабдықтары аспаптарын шаң-тозаңнан тазартады; электр 

жабдықтары изоляциясын генератор, стартер және реле-реттегіш бекітпелерін   тексереді. 
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Электромобиль - транспортное средство приводящаяся в движение ведущих колес 

электромотором питаемого электробатареей. Впервые электромобиль появился в Англии 

в 1838 году и раньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее 

первые электромобили не выдержали конкуренцию со стороны традиционных 

автомобилей из-за своих недостатков по времени езды от одной зарядки. 

В конце XIX века вместе с развитием автомобильной отрасли идет популяризация 

электрического транспорта и средств передвижения без двигателей внутреннего сгорания. 

Каждый инженер уважающий свое дело в те времена разрабатывал и проектировал 

электромобиль. Города были небольшого размера, поэтому пробега в несколько десятков 

километров на одном заряде вполне хватало для комфортного использования 

автомобилей. Одним из энтузиастов был Ипполит Романов, который создал несколько 

достойных моделей электромобилей, по множеству причин, которые не имели 

коммерческого успеха. [1] 

Более того, он спроектировал электрический многоместный транспорт, который 

был способен перевозить 17 пассажиров, и разработал схему городских маршрутов. 

Данный проект должен был стать прародителем современных трамваев, но ему не 

суждено было воплотиться в жизнь из-за отсутствия необходимого количества 

инвесторов. 

Тем не менее, Ипполит Романов, считается одним из первых изобретателей 

электромобилей, которые на данный момент пользуются огромной популярностью, и 

первым изобретателем прародителя современного трамвая. 

«На всей протяженности ХХ века развитие электромобилей тормозилось низкими 

ценами на нефтепродукты, которые обеспечивали большую и постоянную экономическую 

привлекательность двигателей внутреннего сгорания. В XXI веке ключевым моментом 

для увеличения числа электромобилей стала масштабная государственная поддержка 

некоторых ведущих стран мира. Современные электромобили с каждым годом набирают 

эффективность, однако по-прежнему не замещают традиционные автомобили с 

двигателями внутреннего сгорания. Вместе с тем и динамично начал развиваться малый 

электротранспорт, в виде электроскутеров, электросамокатов, сигвейев и т.д.  

Крупнейшие автоконцерны до 2025 года планируют выпустить около 80 новых 

моделей электромобилей, локализуя их производство в развивающихся странах с более 

низкой стоимости рабочей силы. Тем самым снизить стоимость батарей и время 

подзарядки до 15 минут. 
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Развитие рынка электрических электромобилей и описывает преимущества и 

особенности электромобилей с обозначением проблемы эксплуатации их. Второе 

десятилетие XXI века показало высокую динамику развития рынка электрических 

автомобилей, что выводит научно-техническое производство на новый уровень. 

В мировом автомобильном рынке все более важную часть занимают электрический 

автотранспорт (гибриды, гибриды с подключением к электросети и электромобили). Рост 

продаж электромобилей в сегменте автомобилей это не только следствие 

привлекательного имиджа, но и более масштабный фактором является низкая стоимость 

эксплуатационных расходов в виде топлива. 

На рынке в данное время наиболее представлены восемь производителей 

автомобилей с более 100 моделями электромобилей. Наиболее популярные из них Tesla 

Model S, Model X и Model 3, Toyota Prius, Nissan Leaf, Chevy Volt, Toyota Camry Hybrid, 

Fusion Hybrid, Ford C-Max Hybrid, Lexus CT200h, Toyota Avalon Hybrid, Honda Accord 

Hybrid, KIA Soul EV, Volkswagen ID3, BYD Yuan, Baojin E-series, BAIC EC-Series и т.д. 

(см. рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1. - Модели электромобилей и гибридов 

 

Кроме электромобилей марки Tesla, по началу многие модели хоть и не достигли 

запланированного уровня продаж, в долгосрочной перспективе, т.е. по продажам 

последующих годов показывают позитивную динамику роста при доминировании 

традиционных автомобилей [2]. 

Проблемы развития электромобилей широко известны и их можно разделить на 

три основные категории:  

- первоначальная высокая стоимость по сравнению с традиционными 

автомобилями; 

- привлекательность по сравнению с традиционными аналогичными 

автомобилями; 

- развитие инфраструктуры обслуживания электромобилей. 

Начальная цена электромобиля значительно (примерно 1,2 - 1,8 раз) выше 

аналогичного автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего сгорания. На данную 

цену сильно влияет стоимость (литий-ионных) батарей. Но с каждым годом их стоимость 

уменьшается. К 2025 году ожидается удешевление на 50 процентов при этом с 

увеличением ресурсов батарей. То есть увеличение расстояния, на которое электромобиль 

перемещается на одном заряде. Соответственно, пойдет снижение первоначальной 

стоимости продажи электромобиля. 

При высокой изначальной стоимости электромобиля по сравнению с 

традиционными автомобилями, очевидно, что в дальнейшей эксплуатации из-за снижения 
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затрат на техническое обслуживание и низкой стоимости электроэнергии по сравнению с 

бензином или дизельным топливом.  

Другая проблема для потребителей электромобилей - это, ограниченность 

диапазона вождения, особенно при отсутствии автомагистралей с необходимой 

инфраструктурой. При этом, на самом крупном рынке по потреблению электромобилей в 

США, 68 процентов проезжают не более 40 миль в день, что вполне укладывается в 

возможности электромобилей для поездки с заранее подготовленной зарядкой на начало 

дня. Тем не менее у потребителей данный факт выражает обеспокоенность и ограничивает 

наиболее широкое распространение электромобилей. 

Как видим, в 2014 году в мире из проданных 600 тысяч электромобилей, на США 

приходилось 260 тысяч электромобилей, а на втором месте с 95 тысяч электромобилями 

была Япония. Замыкала тройку лидеров Китай с продажей более 77 тысяч 

электромобилей. 

Через пять лет в 2019 году к США с 385 тысяч электромобилями быстрыми 

темпами приближается Китай с 360 тысячами электромобилями в этом году. В тоже время 

США переняло лидерство у Японии (28% в 2017 году) по производству литий-ионных 

батарей для электромобилей.  

Если смотреть по доле электромобилей на всем рынке автомобилей, т.е. взять 

относительный показатель, лидером является Норвегия. В этой стране доля 

электромобилей от всего парок автотранспорта составляет 9,8%. Далее располагается 

Нидерланды с 7,1%. В этих странах была задействована государственная программа 

поддержки развития и насыщения парка автомобилей электромобилями. Другие страны 

только преодолели 1% оснащения электромобилями на локальном автомобильном рынке 

[3]. 

Тенденции развития рынка электромобилей являются эффективность применения 

новых более легких материалов, внутренний дизайн, новые методы сохранения и 

распределения источников энергии. Внедрение технологий уменьшающие физические 

габариты и вес энергетических установок при увеличении их производительности и 

мощности, повышение уровня стабильности и подачи электроэнергии на движущие 

агрегаты и улучшение аэродинамики электромобиля повышает уровень развития данного 

вида транспорта во всем мире. Наиболее легкие и новые композитные материалы все 

более являются центром внимания производителей электромобилей. Для автомобилей 

премиум класса применяются композитный алюминий и углеродное волокно в качестве 

материала изготовления кузова электромобилей. 

В дальнейшей перспективе развития электромобилей производителями заложены 

задачи по заряжению этих автомобилей в беспроводном режиме. Предполагается 

беспроводное под заряжение электромобилей на местах парковки. Кроме этого, 

внедряются технологии динамической зарядки на ходу во время езды электромобиля. Так, 

в Южной Корее Корейский институт науки и технологий осуществляет проект 

динамической подзарядки электрических автобусов на участке дороги длиной в 7,5 км [4]. 

Электромобили широкое и интересное применение получают при развитии 

каршеринга - арендное пользование автомобилем на определенном в промежутке 

времени, без забот по техническому обслуживанию данного транспортного средства. 

Например, уже в первые годы в развитии каршеринга в США задействованы более 22000 

электромобилей. 

Подводя итоги по проблемам развития и распространения в эксплуатации 

электромобилей, можно смело утверждать, что рынок электромобилей динамично 

развивается и требует поддержки по государственному стимулированию для ускоренного 

развития. В странах с отсутствующей программой государственного развития 

экологически чистого вида транспорта прогнозируется медленный рост, а в странах где 

имеется поддержка в данном направлении идет успешное и динамичное развитие 

электромобилей и вытеснение ими автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.   
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Во время караульной службы личный состав противопожарного подразделения 

обязан руководствоваться и действовать согласно правил тактических действий пожарной 

службы. 

Порядок действий, ответственность заступающих на службу, права и обязанности 

караульных регламентируется Уставом службы. 

При несении боевого дежурства ответственное лицо караульной службы обязан 

обеспечить полную готовность состава караула по следующим направлениям: 

-  боевая одежда пожарных и технического снаряжения; 

-  средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 

-  противопожарное оборудование и средства пожаротушения; 

-  аптечки в пожарном техническом транспорте; 

-  уплотнения гаражных ворот (в холодные дни) и состояние их контакторов; 

- беспрепятственное передвижение пожарного персонала и техники в случае 

поступления сигнала тревоги. 

После начала боевого дежурства ответственным лицом караульной службы 

проводится выборочный анализ знаний ведения караульной службы, правил и Устава 

путем фронтального опроса. 

Технический пожарный транспорт, боевое противопожарное обмундирование, 

противопожарные средства принимаются заступающим караульным составом и сдается 

следующим в соответствии с технической нормой эксплуатации противопожарной 

техники и средств. 

Основные положения по эксплуатации противопожарной техники в арсенале 

подразделений пожарной службы определены в руководстве по техническому 

обслуживанию. 

http://hybridcars.com/global-plug-in-car-sales-now-over-600000
http://www.ft.com/intl/cms/s
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После смены караульного отряда эксплуатация пожарного транспортного средства 

можно после технического осмотра машины, а запускать рабочий механизм только после 

присоединения выхода газа к выхлопной трубе двигателя. 

Пожарные машины и пожарные ежедневно обслуживаются пожарными, которые 

заступают для несения караула в установленное распорядком дня. 

Пригодность средств пожаротушения, предназначенных для работы на высоте и 

спасения людей (ручные лестницы, спасательные веревки, пожарные пояса), проверяется 

ответственным лицом караульной службы. 

Состав противопожарной охраны обязаны строго соблюдать правила 

собственности и правила техники безопасности и гигиены труда при работе на постах и 

патрулях в охраняемых объектах. 

В помещениях подразделений пожарной службы не допускается: 

- оставлять инвентарь и оборудование на платформах и лестничных пролетах, 

возле стартовых постов и ворот; 

- использовать предметы обихода на территории ведения караульной службы; 

- категорически запрещается курить использовать зажигательные средства на 

территории ведения караульной службы. 

Ответственность за несение караульной службы полностью возлагается на 

начальника караула, который после службы дает полный отчет за время пребывания на 

караульном пожарном посту. 

 

 

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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Жумаенов Бекзат 4 курс студенті «ОПДЭТ» 

Жетекшісі: п.ғ.м. Шарипова Айгерим Маратовна 

 

Қазақстан Республикасының Жол қозғалыс ережесі жол-көлік оқиғасын  «көлік 

құралының жүру жолы бойында оның қатысуымен орын алған, оның  барысында адамдар 

қайтыс болған немесе жарақат алған, көлік құралы, құрылыстар, жүктер зақымданған 

немесе басқа материалдық залал келтірілген оқиға» ретінде белгілейді. 

Осылайша, оқиғаны жол-көлік оқиғасына жатқызу үшін кемінде үш шарттың 

орындалуы қажет: көлік құралы қозғалыста болуы қажет, оқиға осы көлік құралымен 

байланысты болуы және оқиға салдары жоғары аталған анықтамаға сәйкес болуы қажет. 

Көлік құралының ішінде жолаушының жүрек ұстамасы нәтижесінде кенеттен қайтыс 

болуы ЖКО-ға жатпайды, себебі бұл оқиға автокөлік қозғалысымен байланысты емес. 

Сондай-ақ, жүргізушінің автокөлік бір орында тұрған кезінде қандайда бір олқылықты 

жөндеу кезінде жарақат алуы ЖКО-ға жатпайды. 

Жол-көлік оқиғалары келесі түрлерге бөлінеді: соқтығысу, аударылу, тұрған көлік 

құралына соғылу, кедергіге соғылу, адамды соғу, велосипедшіге соғылу, жүк көлігіне 

соғылу, жануарларды соғу, басқа ЖКО түрі. 

Соқтығыс - қозғалыстағы көлік құралдары өзара немесе темір жол көлігінің 

құрамымен соқтығысатын ЖКО түрі. Аталған ЖКО түріне қозғалыстағы көліктің басқа, 

кенеттен тоқтаған (техникалы ақаулардан, бағдаршам алдында) түрімен немесе темір жол 

көлгінің бекетте тұрған көлікпен соқтығысуы жатады. 

Аударылу - көбінесе автокөлік өзі, ешқандай кедергіге соғылмай-ақ аударылу 

оқиғасы.  Әдетте, тез бұрылу немесе тоқтау, тайғақ жолға шығу, жүргізуші көлікке ие 

бола алмай қалу салдарынан болады. 

Бір орында тұрған көлік құралына соғылу - қозғалыстағы көлік құралы бір орында 

тұрған көлік құралына, тіркеме, жартылай тіркемеге соғылу оқиғасы. 
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Кедергіге соғылу - қозғалыстағы көлік құралы қозғалмайтын объектіге соғылуымен 

байланысты ЖКО (көпір сүйеніші, баған, ағаш, қоршау және т.б.). 

Жаяу жүргіншіге соғылу - ЖКО-ның ең қайғылы түрі, қозғалыстағы көлік құралы 

адамды соғуы немесе адамның өзі көлік құралына, көлік шанағынан тыс жерге шығып 

тұрған оның жүгіне (тақтай, бөрене, тұрба, плита, меттал бұйымдары және т.б.) соғылу 

түрі. 

Велосипедшіге соғылуы - автокөліктің велосипедпен жүргіншіні соғып өтуі немесе 

велосипедші қозғалыстағы автокөлікке соғылуы. 

Көлік-арба транспортына соғылу - көлік құралы жануар жегілген арба көлігіне 

соғылған немесе жегілген көлік өзі автокөлікке соғылған ЖКО. 

Жануарларға соғылу - автокөлік жабайы немесе үй жануарларына, құстарға немесе 

олар автокөліктің алдыңғы жағына соғылған, оның барысында адамдар зардап шеккен 

немесе материалдық залал келтірілген ЖКО. 

Бұдан басқа ЖКО жоғарыдағы белгілермен сипатталған оқиғалар тобына 

жатпайды. Басқа оқиғалар көбінесе мынадай себептерден болады: жол қозғалысының 

басқа қатысушыларына материалдық шығын немесе дене жарақаттарын келтіріп, әкетіп 

бара жатқан жүктің құлауынан; алда кетіп жара жатқан көліктің дөңгелегінен белгілі бір 

заттың ұшып, зиян келтіріп артта келе жатқан көлікке тиюінен; жол қозғалысына қатысы 

жоқ адамдарға соғылынан (тротуармен келе жатқан адамдар немесе аялдама көлік күтіп 

тұрған адамдар); жылдамдықты немесе жол бағытын кенеттен өзгерту салдарынан 

қозғалыстағы көліктен жолаушылардың түсуінен. 

Статистикалық деректерге сүйенсек, ЖКО ең кең таралған түрі жаяу жүргіншілерді 

басу және ауыр жағдайлармен аяқталатын қарама-қарсы  бағыттағы көлікпен бетпе-бет 

соғылу болып келеді. Жол-көлік оқиғасы кезінде тек азаматтық-құқықтық 

жауапкершіліктен басқа, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкелетін жағдайлар 

туындауы мүмкін. 

Жол қозғалысының қаупісіздігі барлық құрамдас бөлігінің дұрыс жұмыс істеуінен 

тұрады: «адам- көлік құралы- қоршаған орта». Соған қоса, аталған жүйе элементтерінің 

сенімсіздігі (қозғалысқа қатысушылардың төмен тәртібі, көлік құралдары мен жолдардың 

қанағаттанарлықсыз жағдайы) жол-көлік оқиғаларының және апаттарының себебі болып 

табылады. 

Көлік қозғалысының қаупсіздігі өзекті проблемалардың бірі екендігі жалпы белгілі, 

адамдық факторға тікелей байланысты, оның көлік оқиғаларының ішіндегі үлес салмағы 

90%. 

«Адамдық фактор» көпқырлылығымен және күрделілігімен сипатталады. Бұл 

дегеніміз, өмір қауіпсіздігіне, көлі оқиғалар ымен апаттардың пайда болуына әсер ететін 

адамның барлық қасиеттерінің жиынтығы. Теориялық тұрғыда көлік қозғалысының 

қауіпсіздігін ұйымдастырудың адаммен байланысты барлық құбылыстары енуі мүмкін. 

«Адам- көлік құралы- қоршаған орта» жүйесінде қауіпсіздік деңгейін және адамдық 

фактордың рөлін анықтайтын негізгі жағдайлар: 

- адамның физиологиялық және психологиялық күйі;  

- инженерлік-психологиялық және кәсіби дайындық;  

- жұмыс орнының эргономикасы;  

- жұмысшының моральдік-еріктік қасиеттері;   

- медициналық және психологиялық іріктеу;  

- жұмыс кезінде функционалдық күйді бақылау;  

- медициналық және психологиялық қолдау. 

Барлық жазатайым оқиғалардың жартысынан көбі адамның кінәсінен болатыны 

анықталды. Автомобильдік көліктегі апаттардың негізгі себебі жол жүру ережелерін 

саналы түрде сақтамаудан туындайтын жүргізушілер мен жаяу жүрушілердің тәртіпті 

төмен сақтаулары болып табылады. 
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ЖЖЕ жаппай бұзылуы қозғалыс қатысушыларының жол-көліктік мәдениеттілігінің 

төмен екендігінің, жол қозғалысына қатысушылардың санасына жалпы мемлекеттік және 

қоғамдық әсер етудің бүгінгі күнде тиімсіз екендігінің көрсеткіші. Бұған қоса, көпшілік 

сауалнамасы көрсеткендей, жұртшылық әрбір жол қозғалысына тән  қауіпті сезіне 

бермейді. Жол қозғалысына қатысушылар және жаяу жүрушілер болжамды қауіптің 

оларға қатысы жоқтығы және оларды айналып өтетін ойда болады. Егер жүргізуші жол 

ережелерін жиі бұзса берсе және ешқандай оқиға болмаса, туындаған қауіпке дұрыс 

әрекет ету қабілетінен айырылады. Жаяу жүрушілерде де дәл сондай жағдай. Осылайша, 

жағдай адамдардың жол қозғалысы ережелерінен төмен хабардарлығымен одан сайын 

күрделене түседі. 
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Негізгі көлік жүйесінің бірі-вагон ағындарының негізгі массасы пайда болатын 

және өтелетін өнеркәсіптік кәсіпорындардың көлігі болып табылады. Сондықтан оның 

жұмысының нақтылығы мен үйлесімділігі негізгі өндірістің технологиялық ырғағын 

алдын ала айқындайды және магистральдық көлік пен Бірыңғай көлік жүйесінің тұрақты 

жұмысы үшін қажетті алғышарттар жасайды. 

Кәсіпорындар мен магистральдық көлік арасындағы байланыстырушы буын 

ретінде ол шикізатты, отынды, жартылай фабрикаттарды және басқа да қажетті жүктерді 

кәсіпорындарға жеткізуді, оларды тікелей өндірістік процесте ауыстыруды және дайын 

өнімдер мен өндіріс қалдықтарын шығаруды қамтамасыз етеді. 

Бұл функцияларды орындау үшін өнеркәсіптік темір жол көлігінің жолдар желісі, 

жүк шаруашылығы, жылжымалы құрам, жөндеу базасы, вагон ағындарын қайта өңдеуге 

арналған сұрыптау құрылғылары және басқа да құрылыстар, құрылғылар мен техникалық 

құралдар бар[1]. 

Өнеркәсіптік темір жол көлігінің станциялары мен тораптарында поездарды немесе 

берілістерді қабылдау; вагондарды іріктеу және жүк пункттері мен маневрлік аудандарға 

қызмет көрсету; Жылжымалы құрамды жүк операцияларына дайындау және 

магистральдық көлікке жөнелту; құраммен қабылдау-тапсыру, техникалық және 

коммерциялық операциялар; локомотивтер мен вагондарға техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу және басқа да операциялар жүзеге асырылады. 

Өнеркәсіптік көлік-бұл өзара іс-қимыл жасайтын техникалық құралдар мен өзара 

іс-қимыл жасайтын, қызмет көрсетуге және цехтар, кәсіпорындар мен магистральдық 
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көлік арасындағы технологиялық өзара байланысты қамтамасыз етуге арналған әртүрлі 

көлік түрлерінің техникалық құралдары мен құрылғыларының жиынтығы. Өз кезегінде 

кәсіпорын өзара байланыстыратын жүк ағындары бар кіші жүйелер кешенінен (цехтар, 

учаскелер, шахталар, карьерлер) тұратын күрделі жүйе болып табылады. 

Әр ірі кәсіпорында ол басқа кәсіпорынның қарамағындағы көліктің осыған ұқсас 

түрлеріне қарамастан жеке жұмыс істейді. 

Сыртқы өнеркәсіптік темір жол көлігі кәсіпорыннан дайын өнімді шығаруды және 

кәсіпорынға шикізатты, жартылай фабрикаттарды магистральдық көліктен жеткізуді 

жүзеге асырады. 

Ол кәсіпорынның магистральды көлікпен байланысын да, өнеркәсіптік кешеннің 

жекелеген кәсіпорындары арасындағы байланысты да жүзеге асырады [2]. 

Сонымен қатар сыртқы Көлік және магистральды көлік түрлері өнімнің қайта тиеу 

пунктінен орын ауыстыруына байланысты кәсіпорын аумағында тасымалдаудың үлес 

салмағы бойынша әртүрлі болады. 

Ішкі (цехаралық технологиялық) өнеркәсіптік көлік цехтар мен қоймалар арасында 

жүктерді өткізуді жүзеге асырады. 

Технологиялық (цех ішіндегі) көлік шикізат пен отынды, жартылай фабрикаттарды 

өңдеу орнына жеткізіп, өндіріс процесіне тікелей қатысады. 

Өнеркәсіптік көлік жүктерді тасымалдау саласында аса маңызды рөл атқарады, 

өйткені ол саланың тұрақты жұмыс режимін және көлік жүйесі жұмысының белгілі бір 

ырғағын қамтамасыз етуі тиіс. 

Осылайша, өнеркәсіптік көлік қазіргі заманғы өндірістің элементі және бір көлік 

жүйесінің технологиялық буыны болып табылады. Оның қуаты кәсіпорын өндірісінің 

көлеміне, ал жұмыс технологиясы мен техникалық жарақтандырылуы - магистральдық 

көлікте даму деңгейіне және техникалық прогреске сәйкес келуі тиіс. 

Темір жол кірме жолдары әрлеу кәсіпорындарына, ұйымдарға, мекемелерге қызмет 

көрсетуге арналған. 

Олар үздіксіз рельстік жолдардағы темір жолдардың жалпы желісімен байланысты 

және одан әрі тармақ иеленушілер деп аталатын кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге 

тиесілі. 

Тармақ иеленушінің кірме жолын немесе кәсіпорын немесе ұйым аумағындағы 

темір жолдың кірме жолының бір бөлігін маневрлік жұмыстарды жүргізу, жылжымалы 

құрамды қою және басқа да мақсаттар үшін пайдалануды темір жол станция бастығы 

кәсіпорын, ұйым немесе мекеме басшысының келісімін алғаннан кейін жүргізе алады. 

Темір жолдар кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің өтініші бойынша 

жалға берілгеннен кейін пайдалану шарттары бойынша кәсіпорындарға, ұйымдар мен 

мекемелерге тиесілі кірме жолдарға теңестірілетін темір жолдарды оларға жалға бере 

алады. 

Вагондарды уақтылы қайта өңдеуді және оларды станциядан қозғалыс графигімен 

және поездардың келуін және вагондар мен локомотивтердің болуын ескере отырып 

поездарды қалыптастыру жоспарымен байланыстыра отырып жөнелтуді қамтамасыз ету 

үшін станциялық диспетчер, бөлім бойынша кезекшінің, Локомотив диспетчерінің және 

депо бойынша кезекшінің қатысуымен станция жұмысын үш сағаттық кезең бойынша 

ағымдағы жоспарлау жүргізіледі. 

Ағымдағы жоспарлау процесінде көрсетілген қызметкерлер: 

- аралықтың, тау бөктеріндегі парктің және дөңес жұмысындағы өзара іс-

қимылдың қажетті шарттарын қамтамасыз етуге сүйене отырып, бөлшектеу және 

транзиттік поездарды станцияға өткізуді оңтайлы кезектестіру кезінде поездарды 

қабылдау жоспарын жасайды.; 

- вагондардың толық құрамға жиналуының аяқталу уақыты, оның қалыптасуының 

аяқталуы және әрбір құрамның жөнелтуге дайын болу уақыты белгіленетін құрам құру 

жоспары есептеледі; 
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- станцияға келетін локомотивтер мен локомотив бригадаларын олардың 

станцияда және локомотив депосында болуын ескере отырып пайдалану тәртібін 

анықтайды (локомотив диспетчері немесе депо бойынша кезекші) ; 

- поездарды жөнелту жоспарын, локомотивтер мен локомотив бригадаларын 

өзінің қалыптасу құрамдарына және транзиттік, ал поездарды қозғалыс кестесінің 

желілеріне байлауды құрайды. 

Құрам құру және поездарды жөнелту жоспарын жасау үшін бастапқы деректер: 

-  жеделхаттар-қайта өңдеуге келетін барлық поездарға заттай парақтар (ТНЛ), жол 

басқаруынан берілетін поездарды өткізу жоспары, жоспарланған кезеңнің басында 

қалыптастыру жоспарының тағайындалуы бойынша станция жолдарында поездар мен 

вагондардың болуы туралы деректер; 

- дайын «шығарулардағы жүк операциялары аяқталғаннан кейін станция 

жолдарындағы вагондардың саны, тағайындалуы және жиналуының болжамды уақыты 

туралы деректер»; 

- поездармен және вагондармен операцияларды орындауға арналған уақыттың 

технологиялық нормалары. 
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ КӨЛІК САЛАСЫНДАҒЫ 

ОРНЫ 

 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

 Университетінің «Көлікті пайдалану және 

 жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» 

 мамандығының 4 курс студенті Кабенов М.А. 

 Оқытушы,ғ.м. Ешімбай Е.С. 

 

Қазіргі таңда елімізде автокөліктер саны жаңа жолдарды төсеу темпінен әлдеқайда 

жоғары, оның үстіне мың адамға шаққандағы 100 автокөлік өзінің орташа деңгейінен 

асып түсті. Қазір Қазақстанда шамамен төрт миллионға жуық автокөлік бар. 

Тереториямыздың кең байтақтығына қарамастан қалалардағы жол-көлік 

инфраструктурасы, әсіресе ірі қалаларда жеткілікті деңгейде дамымаған. Мемлекеттік 

құрылымдардың статистикасы бойынша елімізде  2014 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы 

тіркелген жеңіл автокөліктердің саны 98,486 бірлік, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 

0,9% көп, яғни елімізде жылына бір миллионнан астам жеңіл автокөліктер сатылады, ал 

бұның салдары қаладағы қазіргі көше-жол тармағына апатты жағдай болып келеді, себебі 

көлік құралдарының жоғары тығыздығынан қозғалыс жылдамдығының түсіп кетуі 

соншалық, автомобильдер бірінші кезекте өздерінің басты ерекшелігін жоғалтады, ол - 

динамикалығы, маневрлігі, жылдамдығы. 
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Мысалы, Алматы қаласындағы көлік ағынының қозғалыс жылдамдығы қарбалас 

уақытта  (час пик) 10-15 км/сағ, нәтижесінде жол-көлік оқиғалары артады, қоршаған 

ортаны зиянкесті қалдықтармен улау күшейеді, соңында қаланың тіршілік қарекеті 

бәсеңдейді (адамдар жұмысқа кешігеді, жүк дәл уақытысында жеткізілмейді, яғни 

кептеліс салдарынан экономикалық шығын артады). Жоғарыда айтылған кері әсерлердің 

қорытындысында Қазақстан экономикасына күніне 210 млн  теңге немесе жылына 60 

млрд теңге шығын келеді. Егер бұл көрсеткіш өзгеріссіз қалатын болса, онда 2023  жылға 

қарай экономикалық шығын күніне 480 млн теңге немесе жылына 140 млрд теңгені 

құрайтын болады, Сондықтан 2005 жылдың басында ҚР Үкіметінің бекітуі бойынша 

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Көлік Стратегиясы» дайындалды. 

Жобаның басты мақсаттарының бірі қалалардағы көлік кептелісін азайту. Сонымен қатар 

жобаға қаладағы жаяу жүргіншілердің және көлік құралдарының қозғалысын 

ұйымдастыруды жетілдіру үшін орталықтанған жобалық, инженерлік шаралар кірді. 

Мұндай тапсырмаларды орындау жетілдірү үшін архитектуралық-жобалық және 

ұйымдастырушылық бағыттағы біршама жобаларды жүзеге асыру керек. Біріншісі үлкен 

қаржыны талап етеді, екіншісі қысқа уақыт аралығында орындалмайды, кейде тіпті 

мүмкін емес болып жатады. Ұйымдастырушылық бағыттағы жоба қазіргі таңда бар көше-

жол тармағының қозғалысын жеңілдетуге әсер етіп жатыр.Жобаны ұйымдастырар 

алдында техникалық құралдарды реттеуге арналған Дербес компьютер, автоматика 

(өздігінен жұмыс атқаратын аспаптар жиынтығы) құралдары, телемеханика (радиомен, 

толқындармен немесе сым арқылы электр қуатымен алыстан тұрып механизмдерді 

меңгеру), диспетчерлік байланыс және ірі аудан масштабындағы немесе тұтастай қаланың 

қозғалысын басқаруды ұйымдастыру үшін теледидар енгізу керек. 

Қазіргі  диспетчерлік орталығының базасы негізінде Қазақстан қалаларында жол 

қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ЖҚБАЖ) жұмыс істейді. Ары қарай 

ЖҚБАЖ-ды суреттегенде келесі аббревиатуралар мен қысқартулар жүргізіледі (1.1 кесте). 

 

Кесте 1. - Қолданылатын аббревиатуралар мен қысқартулар 

 

Атауы Анықтамасы 

Көше-жол тармағы (КЖТ) 

 

Әкімшілік және географиялық ерекшелігі бойынша 

қалалық жолдар, көшелер жиынтығы 

Жол қозғалысын 

басқарудың ауданы (аудан 

басқармасы) 

ЖҚБАЖ-ға қарасты басқарылатын сигнал мен 

бағдаршам сигналы аумағы аясындағы жол 

телімдерінің жиынтығы  

Көлік ағыны (КА) Жол бойымен қозғалатын көлік құралдарының 

жиынтығы 

Жаяу жүргіншілер ағыны 

(ЖЖА) 

Жол бойымен қозғалатын жаяу жүргіншілер жиынтығы 

Көлік ағынының құрамы 

(ағын құрамы) 

Көлік құралдарының түрі бойынша пайыздық 

арақатынас 

Бағдаршамдық объект 

(БО) 

 КЖТ телімінде қондырылған және көліктік әрі жаяу 

жүргіншілер ағынын басқаруды реттестіруге арналған 

құрылғылар жиынтығы 

Жол қозғалысын 

Диспетчерлік басқару (ДБ) 

 Бағдаршамдық сигнализацияны және арнайы 

белгілерді Ағынды Басқару операторлар көмегімен 

басқарудың түрі 

Жол қозғалысы 

координациясының 

жоспары 

 Жол қозғалысын басқарудың координациялық 

(реттемелі) түрін құру мақсатында бағдаршамдық 

сигналдар мен басқарылмалы белгілерді қосу 

барысында реттемелеуші тәртіпті жүзеге асыратын 

жоспар  



89 

 

Аралық ырғақтылық 

(Промежуточный такт) 

Көше қиылысындағы кептелісті келесі негізгі 

ырғақтылыққа ауысу барысында жеңілдететін  бір 

немесе бірнеше бағдаршамдық сигнал  комбинациясы 

жұмыс істейтін аралық   

Фаза (кезең)  Негізгі және одан кейінгі жалғасатын аралық 

ырғақтылық жиынтығы 

 

Жол қозғалысын басқарудың автоматтандылылған жүйесі (ЖҚБАЖ) - бұл қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және көлік кептелісін азайтатын, КЖТ параметрлерін 

және экологиялық жағдайды жақсартатын бағдарламалық-техникалық шаралар жынтығы 

[3]. 

Жол қозғалысын басқару үшін түрлі техникалық шаралар қолданылады. Олардың 

тізбегіне бағдаршамдық реттеу жатады. Ол дербес, координациялық (келісімді), сонымен 

қатар жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесінің негізгі элементі бола 

алады [9].  

Дербес бағдаршамдық реттеу, көбінесе жеке көше қиылыстарда жүзеге асады. 

Координациялық реттеу мүмкіндігі барынша  көше немесе магистраль бойымен көлік 

құралдарының белгілі бір жылдамдық аралығында тоқтаусыз жүріп өтуін қамтамасыз 

етеді және де екі не одан да көп бағдаршамдық объектіні қамтиды. Координациялық 

реттеудің маңызы бағдаршамдық объектілер тобын сабақтаса жұмыс істеуі. Барлық 

бағдаршамдық объектілер реттеудің бірдей ұзақтылық мерзімінде жұмыс істеуі керек. 

Кейбір көше және  қиылыстарда ұзақтылық мерзімі көбірек болуы мүмкін. ЖҚБАЖ-ны 

енгізудің негізгі мақсаты осы жүйе қызмет етіп жатқан барлық аймақта (аудан, қала) көлік 

кептелісін азайту үшін жұмыс істейді. 1.1 сурет - ЖҚБАЖ-дың жұмыс істеу тәртібі 

көрсетілген. 

Көше қиылыстарында ақпаратты жүйені жинайтын (АЖЖ) орнатылады, оның 

тобына көлік детекторы мен фиксация камерасы кіреді. 

АЖЖ көлік ағынының параметрлерін тіркейтін (қарқындылық, жылдамдық, 

қиылыс бағытындағы кідіріс, бағдаршам алдындағы кептеліс ұзындығы). Бұл ақпаратты 

байланыс каналдары арқылы орталық басқару-есептеуіш құралдары кешеніне (ОБЕҚК) 

жеткізіледі және онда ақпаратты талдауға салынып, әрбір қиылыстарға бағдаршамды 

реттеудің бағдарламасы таңдалынады.  

Есептеу нәтижесіне сәйкес ОБЕҚК белгілі бір пәрменді шығарады, ол өз кезегінде 

байланыс линиясы арқылы атқарушы құрылғыларға (АҚ) жеткізіліп 

отырылады(контроллерлар, қызмет механизмдері). АҚ таңбаны не бағдаршам немес 

реттеуіші өзгертеді. Реттеуіш жүйесін өзгерту нәтижесінде көлік ағыны параметрлерінің 

өзгерісіне алып келеді, бұл өзгеріс АЖЖ-да тіркеледі және ОБЕҚК-ға беріледі. 

Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі кез-келген деңгейдегі, 

барлық тұтынушылардың мүдделеріне орай көше-жол тармағын пайдаланудың 

максималды тиімділігін қамтамасыз етеді. 
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Территория Акмолинской области относится к Центрально-Казахстанскому 

гидрогеологическому региону, в пределах которого выделяются Ченгиз-Кокшетауский и 

Тениз-Кургальджинский гидрогеологические бассейны  I порядка. 

Участок работ относится к Тениз-Кургальджинскому гидрогеологическому 

бассейну.  

Тениз-Кургальджинский гидрогеологические район занимает юго-западную часть 

Акмолинской области. По характеру рельефа в пределах впадины выделяется 

мелкосопочная и равнинная области. Мелкосопочный рельеф развит в периферийных 

частях впадины, равнинный - преобладает в центральной, восточной и западной частях.  

Тенизскую впадину слагают четыре структурных этажа. Наиболее древний сложен 

сильно метаморфизованными и дислоцированными породами докембрия и кембрия. 

Второй-каледонский этаж - породамиордовика, силура и нижнего девона. Третий-

герцинский этаж-сложен слабо метаморфизованными и умеренно дислоцированными 

породами среднего и верхнего палеозоя. Четвертый структурный этаж охватывает 

спокойно залегающие мезо-кайнозойские осадки и соответствует платформенному этапу 

развития.  

На территории Тенизской впадины выделяются два различных гидрогеологических 

района - это область развития мелкосопочника, расположенная в бортовых частях 

впадины, и собственно Тенизкая впадина.  

Область развития мелкосопочника характеризуется наличием грунтовых 

трещинных вод, приуроченных к породам докембрия и палеозоя. Мощность водоносных 

горизонтов определяется глубиной зоны трещиноватости, распространенной 

преимущественно до глубины 50-80,0 метров. Дебиты скважин в этом районе изменяются 

от сотых долей л/с до 14 л/с. Питание водоносных комплексов происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков через маломощную толщу четвертичных отложений, 

а также за счет притока вод со стороны Кокчетавской возвышенности. 

Водоносные комплексы дренируются гидрографической сетью и озерами 

котловины. В этой зоне активного водообмена формируются в основном пресные и 

слабосолоноватые воды. Подземные воды северного обрамления Тенизской впадины 

движутся к её центру, но часть стока перехватывается в бассейне реки Ишим. 
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Атмосфера является одним из необходимых условий для возникновения и 

существования жизни на Земле. Он участвует в формировании климата на планете, 

регулирует его рекуперацию тепла, способствует перераспределению тепла на 

поверхности. В зависимости от присутствия кислорода атмосфера участвует в обмене и 

циркуляции веществ в биосфере. Таким образом, атмосферный воздух является одним из 

основных элементов биосферы, который тесно связан с человеком. Без воздуха человек 

может прожить не более 5 минут. С воздухом кислород входит в организм, принимая 

участие в окислительно-восстановительных процессах. 

Физические, химические и биологические факторы человека, растительного и 

животного мира, а также материалов, дизайна и защиты окружающей среды, чтобы 

определить, понять целостность его свойств, степень влияния на качество атмосферы. В 

зависимости от качества загрязнения воздуха и загрязнения окружающей среды, они 

могут быть природными и антропогенными источниками. цивилизация становится все 

более распространенной с развитием антропогенных источников загрязнения воздуха. 

Большая масса загрязнения атмосферы на большие расстояния, как своего рода 

посредник, которые способствуют распространению загрязнения во всех других форм 

деятельности в глобальном масштабе, так как опасность загрязнения атмосферы с 

примесями. Промышленные выбросы (смесь), настольные океаны, подкисляющие почву и 

загрязнение воды, изменение климата и разрушают озоновый слой [1]. 

Под атмосферным загрязнением природных примесей в воздухе, не понимая, или 

введение натуральных ингредиентов, чтобы изменить соотношение между составом 

воздуха. 

Величина концентрации вредных примесей в атмосфере, погодных условий, 

воздуха, изменения скорости и направления ветра и т.д. и дисперсия влияет на 

определение примесей. промышленных предприятий и других источников загрязнения 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду не только вредные выбросы, но 

и, в некоторых случаях, существенно влияют на процесс использования технических 

средств. Например, электрическое оборудование находится на открытом воздухе, а также 

воздушные линии электропередачи, в основном, при сжигании ископаемого топлива 

выбросов. 

Части пыли расположена на поверхности изоляторов. Загрязнение достигает 

размеров нескольких десятков миллиграммов собранных 

Поверхность приводит к образованию проводящего слоя на поверхности 

изоляторов, 1 см
2
. В результате, когда гидратированный загрязнена напряжение изоляции 

может быть уменьшена в несколько раз. 

Многие страны в последнее десятилетие, чтобы улучшить разрушительное 

воздействие факторов окружающей среды исследования, экологических и антропогенных, 

которые привели его на грань кризиса. промышленные отходы и транспортировка - 

воздух, вода и почва и экологический кризис (истощение природных ресурсов, нехватка 

пресной воды, потенциал климатическая катастрофа) между различными компонентами 
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проблемы загрязнения природных ресурсов, наиболее важным характером угрозы 

прошли. Таким образом, в современном обществе, значительно возрастает роль и 

ответственность технического (технического) окружающей среды, основанный на оценке 

ущерба природе индустриализации производства, проектирования и разработки 

инженерно-технических средств охраны окружающей среды, основы для создания 

полностью замкнутой и безотходной развития технологий и производственных циклов [2]. 

Экологическая металлургическое загрязнение окружающей среды, электроэнергия, 

топливо и химическая промышленность приоритет. 

Оборудование, используемое для захвата и нейтрализации вредных веществ в 

атмосферу и улучшение технологии, очень медленно, поэтому остаются в ловушке ниже 

уровня утилизации вредных веществ. 

В настоящее время наиболее естественная энергия, производимая при сжигании 

органических материалов или обработки структур и гидроэлектрических резервуаров, 

используемых в строительстве угля, нефти, природного газа, горючих сланцев, торфа и 

реках энергии. Любые современные методы производства энергии и определенных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду из-за большей или меньшей степени 

(промышленные, бытовые и сельскохозяйственное использование, транспорт) [3]. 

Городов и сел борьбы за чистоту воздуха и улучшить санитарное состояние, 

является трудной задачей. продукты сгорания котла течет, движется по пути твердых 

веществ с золы и несгоревшего топлива. Зола, носы, оставляя атмосферу и загрязняют 

окружающую среду. 

Слой сжигания твердого топлива дымовых газов, содержащихся в топливе в камере 

сгорания в процессе выпуска сухой золы, шлаков и золы выдерживают в среднем 85-95%, 

и 15% в духовке лишь небольшую часть золы топлива и сточных вод, осажденного в виде 

шлака и летучей золы. 

Летучая зола, содержащаяся в дымовых газах котлов, мельчайшие частицы 

несгоревшего топлива, оксиды азота и серы, оказывает вредное воздействие на организм 

человека, животных и растительный мир. 

Следует признать, что в настоящее время невозможно полностью исключить 

промышленные выбросы в окружающую среду. Определенная доля выбросов в атмосферу 

объективно обусловлена нынешним этапом развития технологии производства энергии. 

Однако в конкретной экономической ситуации увеличение использования 

низкокачественного топлива, которое не соответствует стандартам: с повышенным 

содержанием золы, содержанием серы и т. Д. 

Энергия - это сердце промышленного и сельскохозяйственного производства и 

обеспечивает комфортное существование человечества. Однако именно энергетический 

сектор является самым крупным по выбросам в атмосферу (например, в России это 26,6% 

от общего объема выбросов всей промышленности). Основным источником энергии в XIX 

веке был уголь, сжигание которого привело к увеличению выбросов дыма, сажи, сажи, 

золы, компонентов вредных газов: оксидов серы, оксидов азота и т. Д. D. Основные 

источники неорганизованные выбросы в энергетическом секторе - обогатительные и 

угольные брикетирующие установки, угольно-шлифовальные установки, силовые и 

отопительные котельные. Ежегодно объем выбросов вредных веществ в атмосферу 

энергетическими предприятиями Российской Федерации составляет около 6,0 млн. Тонн, 

большинство из которых: 31% пыли, 42% диоксида серы, 23,5% оксида азота [4]. 

На территории Республики Казахстан загрязнители воздуха составляют более 3500 

промышленных предприятий, расположенных в 80 городах, характеризующихся 1-5 

классами опасностей для здоровья. 

С 1995 года наблюдается увеличение уровня загрязнения атмосферы, что 

объясняется некоторым оживлением производства в таких секторах, как теплоэнергетика, 

горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, а также увеличение грузовых 

перевозок и количество автомобилей. 
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Основная часть загрязняющих веществ поступает от предприятий цветной и 

черной металлургии, теплоэнергетики, нефтегазового комплекса. Основная проблема 

заключается в увеличении выбросов токсичных веществ - за счет использования 

непродовольственного твердого топлива с повышенным содержанием золы (до 40%). 

Региональная структура показывает высокий уровень загрязнения Карагандинского 

(11108,1 тыс. Тонн) воздушных бассейнов, Павлодара (433,7 тыс. Тонн), Восточно-

Казахстанской области (243,8 тыс. Тонн) в 2015 году. 

Около трети промышленных предприятий не имеют санитарно-защитных зон, 

соответствующих стандартам. Значительная часть населения промышленных центров 

живет в зонах прямых выбросов в атмосферу, шума, вибрации электромагнитных полей и 

т. Д. 

В большинстве крупных городов вклад автомобильного транспорта в загрязнение 

воздуха продолжает увеличиваться и достигает 60% и более, а в Алматы - 90% от общего 

объема выбросов. 

В кислородном бассейне Усть-Каменогорска содержится объем соединений 

тяжелых металлов, Алматы задыхается от автомобильного смога, а выбросы Балхашского 

медного завода поставили озеро Балхаш на грань экологической катастрофы. Аналогичная 

ситуация наблюдается и во многих других регионах Казахстана [5]. 

В последние годы деятельность международного космодрома Байконур имеет 

негативные экологические последствия для экосистем страны. Прежде всего, он включает 

выбросы озоноразрушающих веществ в атмосферу, загрязнение фрагментами частей 

ракетных носителей и остатками ракетного топлива на поверхности земли. 

Ряд ученых полагают, что после каждого запуска ракеты-носителя образуется 

гептильное облако, которое затем транспортируется по сельской местности на многие 

километры и падает с ядовитыми дождями. Накопление ядовитого гептила у людей 

подрывает иммунную, эндокринную, репродуктивную систему и влияет на последующее 

генетическое развитие. 

В результате спада производства в переходный период Казахстан, как и 

большинство стран СНГ, значительно сократил объем выбросов промышленного газа 

(ПГ). По результатам инвентаризации выбросы парниковых газов в Казахстане за 1998 год 

составили около 65% от уровня 1990 года. Почти половина из них поступает из сектора 

энергетики, поскольку уголь является основным топливом в энергетическом балансе 

страны. 

Проблема использования золы и золы и шлаковых отходов в стране остро стоит в 

связи с их огромными ежегодными выходами. Наличие в золе токсичных элементов - 

мышьяка, ртути, бериллия, фтора, никеля - вызывает постоянную угрозу загрязнения 

воздуха, земли и воды. 

Основной вклад в загрязнение воздуха делают энергетические компании, выбросы 

которых составляют 40% от общего объема выбросов в республике [6]. 

Таким образом, энергия является одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды в Казахстане. Это прежде всего тепловые электростанции, 

работающие на твердых топливах, которые являются загрязнителями всех трех сред: 

атмосферы, гидро и литосферы. Воздушный бассейн загрязнен пылью и вредными газами: 

оксидами азота, серой, углеводородами. Дисперсия оксидов азота и серы с помощью 

высоких труб приводит к дальнейшей передаче этих загрязняющих веществ и их 

осаждению в виде кислотных дождей, которые наносят непоправимый ущерб природе. 

Поэтому наиболее важной задачей является ограничение этих выбросов, которое 

определяется ГОСТ 17.2.3.02-78, согласно которому для каждого предприятия 

устанавливаются предельно допустимые выбросы (ПДВ).  

Значительная часть вредных веществ, созданных главным образом автомобильным 

транспортом и промышленными предприятиями, поставила задачу сократить выбросы 

пыли и вредных газов перед установками централизованного теплоснабжения, 
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расположенными в городах. Эти вопросы очень остры для энергетического сектора 

Казахстана. Это связано с наличием в республике значительного количества угольных 

месторождений, большая часть которых может быть добыта открытым способом, 

обеспечивая получение дешевого угля и электроэнергии. Поэтому в обозримом будущем 

энергетический сектор республики будет развиваться главным образом за счет создания 

угольной электростанции. В то же время большинство энергетических углей имеют 

низкое качество. Их использование в котлах сопровождается большими трудностями в 

обеспечении стабильного процесса горения, надежного функционирования оборудования 

и защиты атмосферы от загрязнения золой, оксидами азота и серой [7]. 

Основная часть запасов угля находится в северных районах республики. В связи с 

этим создаются и планируются мощные энергетические комплексы. Таким образом, 

Экибастузская электростанция - 1 освоена, а Экибастузская электростанция 2 и 3 - 

Экибастузский топливно-энергетический комплекс (ЕТЭК) мощностью 16 миллионов 

кВт. В будущем планируется создать комплекс электростанций на Тургайских углях. 

Создание таких уникальных комплексов, как ETEK и мощная ТЭЦ, расположенная вблизи 

городов, вызвала значительное внимание к защите атмосферы. 

Состояние атмосферного воздуха Акмолинской области. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в области являются 

автотранспорт и предприятия теплоэнергетики.  

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха области 

является автотранспорт. Ослаблен производственный контроль на существующих 

крупных автотранспортных предприятиях ввиду недостаточного количества средств 

контроля (газоанализаторов, дымомеров), особенно в районах. Имеющиеся приборы 

контроля несвоевременно проходят государственную поверку в органах Госстандарта, 

часть из них неисправна, предприятия автосервиса зачастую не выполняют своих 

функций. В результате от 20 до 40% парка автомобилей эксплуатируются с превышением 

норм токсичности и дымности. Из-за отсутствия стационарных постов наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха в городах области индекс загрязнения атмосферы в 

них никогда не определялся, поэтому сведений о динамике индекса загрязнения по 

городам не имеется.Валовые выбросы загрязняющих веществ показаны в таблице 1[8]. 

 

Таблица 1. - Валовые выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн 

 

Показатели 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Общие 

объёмы 

выбросов 

67,7 82,9 88,8 87,35 189,1 224,75 

 

245,58 

249,

5 

Выбросы от 

стационарны

х источников 
42,1 65,2 61,86 61,18 96,9 130,09 

 

142,56 

 

149,

5 

В т.ч.: 

твёрдые 
25,26 

33,1 
39,45 37,48 58,5 

60,27 

65,44 69,1 

газообразные 16,84 32,1 22,41 23,7 38,4 69,81 
79,6 82,4 

Выбросы от 

передвижных 

источников 

25,5 17,7 26,52 26,17 92,2 94,66 

 

98,4 

102,

5 

 

Отрицательным моментом, не позволяющим с должной точностью производить 

мониторинг загрязнения окружающей среды по населенным пунктам области, является 

отсутствие областной службы Казгидромета. 
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Как и в прежние годы, крупнейшими источниками загрязнения атмосферы 

являются Степногорская ТЭЦ и РК-2. Самые большие объемы выбросов в атмосферу из 

населённых пунктов области наблюдаются в г. Степногорске и г. Кокшетау. 

В текущем году областным управлением охраны окружающей среды по-прежнему 

выполнялся контроль над соблюдением воздухоохранного законодательства 

предприятиями и организациями, были усилены требования к нарушителям Закона РК 

«Об охране окружающей среды». Несмотря на тяжелое экономическое положение, на 

многих предприятиях продолжается работа по выполнению воздухоохранных 

мероприятий, устанавливается очистное оборудование на источники выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду.  

На территории Акмолинской области всего имеется 100728 источников выбросов, 

из них стационарных - 2423, передвижных - 98305. 

Из общего количества выбросов от стационарных источников 96878 тонн, 

выбрасывается без очистки- 74250 тонн (77%) и после очистки -22628 (23%) (таблица 2) 

[9]. 

 

Таблица 2. - Выбросы загрязняющих веществ по ингредиентам от стационарных 

источников, тыс. тонн 

 

Наименование 

вещества 

2010 

год 

2011 

год 

2012 год 2013 

 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Всего 42,1 65,2 61,86 61,18 96,9 130,0 144,2 154,54 

Твёрдые 

частицы 

25,26 33,1 39,4 37,5 58,5 60,3 63,5 66,12 

Сернистый 

ангидрид 

4,5 9,0 7,6 10,0 15,1 17,4 19,5 21,5 

Оксиды 

углерода 

10,1 18,6 12,5 9,5 18,7 40,6 49,1 53,4 

Окислы азота 1,5 3,6 1,9 2,8 4,2 10,8 11,3 12,5 

Прочие 0,74 0,9 0,46 1,38 0,4 0,9 0,8 1,02 

 

Одним из крупнейших предприятий, загрязняющих атмосферу в Акмолинской 

области является предприятие ГКП «РК-2». Ниже приведены общие валовые выбросы 

данного предприятия (Таблица 3). 

 

Таблица 3. - Общие валовые выбросы взвешенных веществ от предприятия ГКП «РК-2», 

тыс. тонн 

 

Наименование 

предприятия 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

 год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

ГКП «РК-2» 2,5 2,39 3,23 4,62 5,04 5,47 5,57 6,02 

 

Масса выбросов в атмосферу от автотранспорта в 2014 году при сравнении с 2013 

годом возрастает в 3,5 раза. Это объясняется увеличением количества автомобилей по 

области (98305 в 2014 году против 84369 в 2013 году), так и (главным образом) более 

точными расчётами по объемам загрязнения атмосферы передвижными источниками [10]. 

Объёмы произведённых в атмосферу выбросов от стационарных источников также 

увеличились по сравнению с прошлым годом на 58,3%. Аналогичное увеличение объёмов 

выбросов закономерно прослеживается на объёмах твёрдых и газообразных веществ, 

выброшенных в атмосферу стационарными источниками. Данный рост объясняется, во-



96 

 

первых, тем, что в 2014 году зафиксировано гораздо большее количество стационарных 

источников выбросов по области (2423 против 1059 в 2013 году), во-вторых, 

ужесточением сбора отчётности от природопользователей, в-третьих, повышением 

качества, методической выверенностью и большей точностью учётно-расчётной работы.  

Кроме того, в Акмолинской области в отчётном году активно работали 11 крупных 

промышленных предприятий, получивших разрешение на загрязнение окружающей среды 

в Министерстве ООС (в 2013 году таких предприятий-загрязнителей насчитывалось 

только 5). Наконец, в 2004 году работа по учёту масштабов загрязнения атмосферы 

выбросами была проведена гораздо в более полном и всеохватывающем объёме, чем 

раньше, поскольку были учтены выбросы не только от юридических лиц (предприятий-

природопользователей, получающих разрешение на загрязнение окружающей среды), но и 

от частного сектора населения (домовых печей). Это позволит иметь более реальное и 

точное представление о фактическом загрязнении атмосферы [11]. 

Была проведена инвентаризация всех стационарных источников выбросов в 

атмосферу, больших и малых котельных, а также транспортных средств. Обновлены 

данные о сожженных объемах топлива в регионах и выбросах мобильных источников. 

Как и в прежние годы, крупнейшими стационарными источниками загрязнения 

атмосферы Акмолинской области являются Степногорская ТЭЦ ТОО «Джет-7» и 

котельные ГКП «РК-2» г.Кокшетау, ранее находившиеся на балансе ТОО «Кокшетау 

Пауэр». 

Отрицательным фактором, влияющим на возможность уменьшения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, является отсутствие финансовых средств у 

предприятий-загрязнителей на выполнение мероприятий, заложенных в томах предельно-

допустимых выбросов.  

Но, тем не менее, данные производственного мониторинга, осуществляемого на 11 

крупных предприятиях области, показывают, что выбросы от них не превышают 

расчетных показателей заложенных в томах ПДВ.  

В то же время в городах Кокшетау и Степногорске, ввиду наличия большого 

скопления автотранспорта на центральных улицах и выбросы крупных котельных (ГКП 

«РК-2» и Степногорская ТЭЦ), не исключена возможность превышения ПДК 

загрязняющих веществ в городском воздухе. Однако эту возможность невозможно 

проверить ввиду отсутствия постов Казгидромета по отслеживанию состояния 

атмосферного воздуха в городах Акмолинской области.  

Город Кокшетау является центром Акмолинской области. По своим природным 

условиям район размещения г. Кокшетау является переходным от Центрального 

Казахского мелкосопочника к Западно-Сибирской низменности [12]. 

Возвышенная часть представлена отдельными сопками и группами холмов с 

разделяющими их обширными равнинами. Рельеф местности слаборасчлененный, 

представлен холмистым и холмисто-гризовым мелкосопочником с солончаковыми 

понижениями, где имеются скопления талых вод. Перепад отметок высот в радиусе 2 км 

не превышает 50 м на 1 км. 

В теплое время года (апрель-октябрь) в виде дождей выпадает в среднем 220-285 

мм, зимние осадки составляют 40-110 мм, что определяет небольшую толщину снежного 

покрова. Среднегодовая температура воздуха в г. Кокшетау 1,8˚С.  

Промплощадка по климатическому районированию территории относится к 1 

климатическому району, подрайон 1-В (СНиП 2.01.02.82).  

Климат района резкоконтинентальный. Зима холодная и продолжительная с 

устойчивым снежным покровом. Среднее количество дней с температурой ниже 0˚С 

составляет 167 суток. Для климата района характерна интенсивная ветровая деятельность. 

Преобладающее направление ветров юго-западное и западное. Среднегодовая скорость 

ветров составляет 5,5 м/с. 
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Характеристика состояния окружающей среды определяется значениями фоновых 

концентраций загрязняющих веществ. Для населенных пунктов, численность населения 

которых не более 250 тыс. человек, в которых не проводятся регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферы, принимаются следующие значения по основным наиболее 

распространенным примесям: по SO2  - 0,1 мг/м
3
, по NO2 - 0,03 мг/м

3
, по CO - 1,5  мг/м

3
, по 

пыли - 0,2 мг/м
3
[13]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вавилин В.А. Моделирование - метод исследования при решении задач регионального 

мониторинга. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977.- С. 23-25 

2. Лозановская И.Н., Орлова Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана биосферы при 

химическом загрязнении. - М.: Гидрометеоиздат, 1998.- С. 67-68 

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология.- М.: Издательское объединение ЮНИТИ, 1998.- 

342 с. 

4. Кормилицын В.И., Цицкишвили М.С., Яламов Ю.И. Основы экологии. - М.: 

Интерстиль, 1997.- 235 с. 

5. Горелик Д.О., Конопелько Л.А. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников 

выбросов. Аэроаналитические измерения. - М.:Издательство стандартов, 1992.- 231 с. 

6. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. -М.: Высшая школа, 1982.- 

142 с. 

7. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы. Земля и её окружения. - М.: Высшая 

школа, 1991.- С. 34-41 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Капбасова Г.А. - магистр естественных наук 

 ст.преподаватель кафедры Экология, БЖ и ЗОС 

Жолдасова А.К., Сеит С.Е. - 4 курс, студенты 

 кафедры Экология, БЖ и ЗОС, Кокшетауский 

 университет им.А.Мырзахметова, 

 г.Кокшетау, Акмолинская область. 

 

Рациональное использование ресурсного потенциала экономики республики на 

основе снижения материалоемкости выпускаемой продукции, бережного расходования 

сырья, топлива, энергии, вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и 

вторичных ресурсов становится одной из самых актуальных проблем в условиях развития 

современного Казахстана.  Бурное развитие научно-технического прогресса за последнее 

столетие привнесло в жизнь общества немало благ, которые способствовали повышению 

уровня и комфортабельности жизни, улучшению благосостояния людей. Но данное 

развитие имеет и обратную сторону, сопровождаемую интенсификацией добычи 

природных ресурсов и увеличением количества выбросов загрязняющих веществ, 

повлекшими за собой ухудшение состояния окружающей среды. Для Казахстана сегодня 

серьезную проблему представляют твердые бытовые отходы (ТБО). Твердые бытовые 

отходы представляют определенную опасность для здоровья всех граждан и для 

окружающей природной среды. Окружающая среда является необходимым условием 

осуществления и репродукции человека как биологического вида живого организма. 

Исходя из этого масса накапливаемых твердых бытовых отходов, даже по отдельным 

городам, не говоря о стране в целом, достигает гигантских величин, поэтому размещение 

и обезвреживание отходов - серьезная проблема [1].  
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Вовлечение вторичного сырья и отходов в производственный оборот обеспечивает 

также значительный экологический и социальный эффект: сокращается ущерб от 

загрязнения окружающей среды различными видами отходов, высвобождаются земли, 

занятые отвалами, появляется возможность создания дополнительных рабочих мест. В 

этой связи возникает необходимость исследования проблем эколого-экономической 

эффективности использования и переработки твердых бытовых отходов в современных 

условиях. Для этого требуется новые экономические подходы совершенствования 

действующего экономического механизма использования твердых бытовых отходов и 

создания организационных и экономических условий для сбора и переработки ТБО в 

качестве сырья. Ситуация с твердыми бытовыми отходами относится к числу наиболее 

сложных экологических проблем. Основные технологические трудности связаны с 

высокой энергоемкостью переработки отходов и вредным воздействием на окружающую 

среду обеспечением необходимой чистоты конечных продуктов.  

Цель исследования - разработать практические рекомендации по условиям 

хранения твердых бытовых отходов на полигонах.  

В РК отсутствует государственная система управления отходами, включающая 

мониторинг, хранение, переработку, утилизацию промышленных и бытовых отходов. На 

территории РК накоплено более 20 млрд. тонн отходов производства и потребления. При 

этом наблюдается тенденция их увеличения. Промышленные отходы, включая токсичные, 

до настоящего времени раскладываются и хранятся в различных накопителях, зачастую 

без соблюдения соответствующих экологических норм и требований. В результате этого 

почва, подземные воды, поверхностные воды многих регионов подвержены интенсивному 

загрязнению. Основная масса твердых бытовых отходов без разделения на компоненты 

вывозится и складируется на открытых свалках, 97% которых не соответствует 

природоохранного и санитарного законодательства РК. Их размещение и устройство 

осуществлены без проектов и оценки воздействия на окружающую среду. Только около 

5% твердых бытовых отходов в РК подвергается утилизации и сжиганию [6].  

В городах Казахстана происходит наиболее интенсивное накопление ТБО, которые 

из-за неправильного и несвоевременного удаления и обезвреживания могут серьезно 

загрязнять окружающую среду. В РК накоплено более 22 млрд тонн отходов, из них более 

16 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО) и около 6 млрд тонн опасных 

отходов. Ежегодно образуется порядка 700 млн тонн промышленных отходов из них 

токсичных - около 250 млн тонн. Наибольший удельный вес имеют отходы горнорудных и 

обогатительных комплексов Карагандинской (29,4%), ВосточноКазахстанской (25,7%), 

Костанайской (17,0%) и Павлодарской (14,6%) областей. В республике накоплено 96 млн 

тонн ТБО и ежегодно накапливается их более 2 млн тонн. В Казахстане основная масса 

ТБО без разделения на компоненты вывозится и складируется на открытых свалках, 97% 

которых не соответствуют требованиям природоохранного и санитарного 

законодательства. Менее 5% твердых бытовых отходов в республике подвергается 

утилизации или сжиганию. Наибольшее количество ТБО образуется в Павлодарской 

области и Алматы. За 2018 год образовано соответственно 1,2 млн тонн и 0,5 млн тонн. 

Наименьший объем образованных за 2018 год ТБО отмечается в Жамбылской области (50 

тыс. тонн), Акмолинской области (65 тыс. тонн).  

На одного жителя Казахстана приходится 1381 тонна отходов. Для сравнения: в 

Германии на одного жителя ежегодно образуется лишь 0,4 тонны отходов, которые 

впоследствии утилизируются [7]. По имеющимся данным, в настоящее время в 

республике значатся 6325 населенных пунктов, для обслуживания которых используются 

4525 мест размещения отходов (полигонов). Из них узаконено 307, или 6,8%. 

Соответственно, не узаконено 4218, или 93,2%. 

Сфера обращения с твердыми бытовыми отходами  в РК признана актуальной на 

всех уровнях. Рост населения и улучшение ее благосостояния, а также рост городов и 

развитие промышленности приводит к увеличению объемов генерируемых отходов, в том 
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числе и ТБО, которые вызывают загрязнение окружающей среды и ухудшают условия 

проживания людей. В настоящее время на территории Казахстана 97% отходов вывозятся 

на мусорные свалки для захоронения, при этом, на сегодняшний день, кроме Астаны, ни 

одна свалка ТБО не соответствует санитарным нормам и экологическим стандартам 

захоронения [8]. Общий объем накопленных ТБО в Казахстане составляет около 100 млн. 

тонн, при этом ежегодно образуется уже порядка 5 - 6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта 

цифра может вырасти до 8 млн. тонн, при этом образующиеся отходы размещаются на 

полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания.   

Практически все полигоны исчерпали свой срок действия, требуется их 

рекультивация, сбор свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а 

также строительство новых региональных инженерных полигонов. В республике не 

функционируют мусороперегрузочные станции, где можно было бы проводить глубокую 

сортировку отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов, а также 

биологически разлагаемой фракции для утилизации последней с производством «зеленой» 

энергии и компоста. Наконец, практически неразвитой остается система раздельного 

сбора отходов и сортировки у источников образования ТБО. Зарубежный опыт 

показывает, что в построении политики обращения с отходами и разработке нормативно-

правовой базы ЕС установил четкую иерархию методов обращения с отходами. Иерархия 

устанавливает приоритетные направления развития технологий с учетом устойчивого 

развития. Построение систем обращения с отходами не может быть основано на 

управлении потоком образования отходов только на стадии утилизации, таким образом, 

система управления отходами в целом движется к более интегрированным подходам 

решения вопроса [9]. Основой системы управления отходами в ЕС служит Концепция 

управления отходами и провозглашенные в ней принципы устойчивого развития такие 

как: соблюдение иерархии обращения с отходами; принцип предосторожности; принцип 

близости; принцип «загрязнитель платит»; принцип ответственности производителя. Так 

как управление и финансирование систем управления ТБО становится одним из ключевых 

вопросов, Министерство энергетики РК, в соответствии с поручением Главы государства, 

разработало Концепцию перехода РК к «зеленой экономике», одним из основных 

направлений которой обозначено совершенствование сферы управления ТБО. В связи с 

этим, 28 января 2014 года Правительством была одобрена программа модернизации 

системы управления ТБО на 2013-2050 годы, целью которой являются: модернизация 

системы управления ТБО; извлечение и повторное использование вторичного сырья из 

ТБО; производство «зеленой» электроэнергии из твердых бытовых отходов. Анализ 

сведений об изучении морфологического состава по регионам показывает очень большие 

расхождения данных. Исходя из усредненного морфологического состава, количество 

вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 500 тыс. 

тонн бумаги и картона, 300 тыс. тонн стекла, 200 тыс. тонн металлов, 500 тыс. тонн 

пластмасс [10]. В настоящее время в Казахстане на системном уровне не налажен 

раздельный сбор ТБО «у источника» образования отходов, поэтому сложно проводить 

комплексную экономическую оценку по всей стране систем разделения отходов у 

источника, раздельного вывоза отходов, переработки и продажи восстановленных 

материалов. На институциональном уровне не в полной мере создана инфраструктура 

сектора управления ТБО, имеют место разобщенность территорий в решении данной 

проблемы и отсутствие единой политики в области обращения с отходами. Для решения 

существующих проблем в секторе необходимо внедрение регионального подхода по всей 

технологической цепочке обращения с отходами - от раздельного сбора «у источника» до 

захоронения инертной части ТБО на инженерных полигонах. Внедрение регионального 

подхода в системе обращения с ТБО позволит создать комплексную устойчивую и 

эффективную систему обращения с ТБО, соответствующую мировым стандартам [11]. 

Анализ действующей законодательной базы в области обращения с отходами в 

Республике Казахстан позволяет сделать следующие выводы: предприятиям выгодно 
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платить за размещение отходов, чем предпринимать меры по их утилизации и 

использованию. В Экологическом кодексе предусматривается экономическое 

стимулирование раздельного сбора и переработки отходов, однако на практике оно не 

применяется. Действующая методика по расчету тарифов рассчитана только на вывоз ТБО 

и не включает их сбор, утилизацию и захоронение отходов. 
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Қаламгердің жазушылық талантын танытатын басты белгі - шығарма тілінің 

көрікті, көркем, әсерлі болып келуі. Сондықтан суреткер теңеу, эпитет, метафора, әсірелеу 

сияқты көріктеу құралдарын жұмсайды, мақал-мәтел, бейнелі фразеологизмдер де 

шығарма тілін әрлендіретін материалдар қатарына кіреді. Жазушылар көркемдікті беруде 

ана тілінің ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір бояумен айтылатын теңеулерін де 

пайдаланады. Солардың қалыбымен өздері де жаңа теңеулер ұсынады. 

Теңеу тек қана әдебиеттанудың ғана емес, сондай-ақ, тіл білімінің де объектісі 

болып табылады. Орыс тіл білімінде теңеудің тілдік құбылыс ретінде танылуына үлес 

қосқандар М.И.Черемисина,  В.Ф.Мейеров, М.Огольцев т.б. 

Қазақ тіл білімінде теңеудің тілдік объект ретінде танылуына елеулі еңбек сіңірген 

профессор Т.Қоңыров. оның аталған тақырыпқа арналған бірнеше монографиясы жарық 

көрді. 

Т.Қоңыровтың пікірінше: «Теңеу дегеніміз - ұқсас, ортақ белгілердің негізінде бір 

затты екінші затқа салыстыру арқылы сипатталушы нәрсенің бейнелілік, көркемдік, 

эмоционалды-экспрессивтік сапасын күшейтетін, сол нәрсені жаңа қырынан, поэтикалық 

қырынан танытатын әрі стильдік тәсіл, әрі таным құралы» [1; 7]. 1978 жылы  Мектеп 

баспасынан жарық көрген осы автордың «Қазақ теңеулері» атты еңбегінде теңеудің 

жалпы грамматикалық ерекшеліктері, семантикалық жүйесі, стильдік сипаты жан-жақты 

қарастырылған.  

Кез-келген тілдік категория сияқты, теңеулердің де мазмұнына сай формасы 

болады. Оның тілдік табиғатын тану үшін, синтаксистік құрылымы мен жасалу жолдарын 

анықтап алу қажет. Осыған орай Т.Қоңыров академик Қ.Жұмалиевтің пікірін қолдап, 

қазақ теңеулерінің он жасалу тәсілін көрсетеді: 

1. -дай, -дей, -тай, -тей, -дайын, -дейін, -тайын, -тейін жұрнақтары көмегімен; 

Мысалы, Оралхан Бөкей шығармаларының ішінде «Ауыл хикаяларында» теңеудің осы 

жасалу жолы жиі кездеседі.  

Кейде «биыл көдедей көп демалыс үйлеріне барайыншы-ақ» деп қамданамын, амал 

не, еме-жемге келгенде, «қайдасың ауылым» деп, аңырата тартамын-ай туған жер, 

өскен елге. Қаладан көлеңкеде өскен шөптей сарғыш тартып оралатын мен, өз 

замандастарымнан әлдеқайда жас кеспіріме қарап, ақ саусақ, қара таяқ пошымымнан 

ұялам да [2;  69]. Тасқа басылғандай әп-әдемі тізілген жазу - бұл хатты қарындасым 

Мәнсия жазғанын айнытпай танытып тұр еді [2; 71]. Басқа біреу болса ғой, қалмақ 

қайта шапқандай мұқым ауданға жар салар еді [2; 75]. Жас кезінде, екі иығына екі кісі 

мінгендей, көрікті де сымбатты, аса қайратты жігіт еді [2; 77]. Қабағы түксиген, қол 

аяғын шойыннан құйғандай, бұлшық еттері білеу-білеу қимылдап қалса өз-өзінен ойнап, 

мұқым денесі денсаулықтың әнін шырқап сөйлеп қоя беретін атан азаматтың басына 

қонған бағы он-ақ жылға жетті [2; 78]. Аппақ сазандай толған [2; 79]. Келбетті де 

келісті, жауырыны қақпақтай жігіт ағасы жымия күліп, салмақтай басып, сабырмен 

сәлем берді. -Иә, Ораш, хал қалай, бауырым? - деп, күректей алақанын ұсынды. Әсіресе, 
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Ертіс өзені шығыстың күміс белбеуіндей ирелеңдеп, әдемі көрінеді екен [2; 81]. Сен мен 

туралы неге жазбайсың? - деп төбеден түскендей сауал қойды [2; 86]. 

2. -ша, -ше жұрнағы көмегімен; 

Айналайын, екі қолы ғана толассыз жұмыс істеп, қарағайдың қабағын сығымдай 

бүркітше бүріп ұстаған. Бірақ сол ата-бабасынан бермен итше сүмеңдеп еріп қалмай 

келе жатқан бейнеттен құлантаза арылар күн туа ма, жоқ па, өзі...  Әлдекімдерше 

кеудесін ұрғылап, батырлық көрсеттім деп те масаттана алмады. „Сайтан көпірден» 

жылқының соңын өткізіп, атқа енді қона бергенде, қыр соңынан итше еріп, қалмай келе 

жатқан АЙҒАЙ тағы   да...   тағы   естілгені   еміс-еміс   есіне   түсе   бастады.    

3. шығыс септігі жалғауы көмегімен; 

4. секілді, сияқты, тәрізді, іспетті сөздерінің көмегімен; 

Аруаққа айналған дүлей дүниені белшесінен кешкен қос жолаушы жемтік іздеп, 

аппақ ұнның ішіне ұрланып енген қара тышқан секілді еді. 

Ақ пен қараның жоғалмайтыны секілді, жақсы мен жаман да тепе-тең, мәңгілік 

секілді. Өйткені ол жүйке, жүрегі бар екі аяқты пендеден гөрі, анау табиғат-ананың 

тілсіз мүшелері - тоғай, тас, өзен іспетті, тек адам үшін ғана жаралған жансызға 

әлдеқашан айналып кеткен-ді. 

5. бейне сөзі көмегімен; 

6. тең сөзінің көмегімен; 

7. ұқсас сөзінің көмегімен; 

8. параллелизм тәсілі көмегімен; 

9. аралас тәсілдің (бейне және -дай, -дей; бейне және секілді) көмегімен; 

10. қосалқы тәсілдер көмегімен 1; 11]. Автордың ойынша жоғарыда көрсетілген 

тәсілдердің барлығы дерлік бірдей емес, яғни бір тәсіл актив қолданылса, екінші тәсіл 

кенжелеп қалған. Мәселен, бірінші топтағы жұрнақтар арқылы жасалған теңеулер басқа, 

теңеулерден жиірек кездеседі, яғни олардың үлес-салмағы мол. Аталған құбылысты 

Оралхан Бөкей шығармаларынан да байқауға болады.  

Автордың пікірінше, жасалу тәсілдерінің ерекшеліктеріне, жиі қолдануына 

қатысты теңеудің жасалу тәсілдеріне белгілі бір орын беруге болады. Мәселен, бірінші 

топтағы -дай, -дей, -тай, -тей, -дайын, -дейін, -тайын, -тейін жұрнақтары арқылы жасалған 

теңеулер 70% құраса, төртінші топтағы секілді, сияқты, тәрізді, іспетті сөздерінің 

көмегімен жасалған теңеулер 10-15% құрайды. 

Ғалым Ф.Р.Ахметжанова жоғарыда аталған тәсілдерді сұрыптай келе, теңеулердің 

жасалу жолдарын 3 топқа бөледі: 

1. Морфологиялық тәсіл; 

2. Синтаксистік тәсіл; 

3. Аралас тәсіл. 

Морфологиялық тәсіл өз ішінен: 

1.1  «-дай, -дей, -тай, -тей, -дайын, -дейін, -тайын, -тейін жұрнақтары 

көмегімен». Бұл жұрнақтар сөз тудыруда белсене қолданылады. Нақтырақ айтсақ, зат 

есімдерден үстеу мен сын есім тудырады. «Қазақ лингвисттерінің көпшілігін бұл 

жұрнақтың негізгі мағынасы - теңеу, салыстыру екендігін бір ауыздан қолдайды. Барлық 

түркі тілдерінде де(якут, шұлым түркі тілдерінен басқа) -дай, -дей жұрнағы теңеу 

мағынасын білдіру үшін жұмсалады, оның көмегімен компаративтік конструкциялар 

жасалады». Бір сөзбен айтқанда тек қазақ тілінде ғана емес, сондай-ақ, өзге де түркі 

тілдерінде осы конструкция жиірек қолданылады. 

Екі жағы найзадай шаншылған, тіп-тік жалтыр көк тасты құздың ортасы 

ашамайланып шыңырау шат боп біткенді. Алып қара тастың сыртқы пошымы жампозға 

тым ұқсас. Жып-жылымшы әрі саумалдай дәмді мәйектің қайдан ғана шыпылдап шығып 

тұрғаны беймәлім. Құмға сіңген судай жоқ болады. Атып тұрып тысқа шығып еді, түн 

ортасында ғана шөкімдей бұлты жоқ, айнадай тап-таза аспанды сұп-сұр бұлт сықастыра 

құр-саулап алған екен. Қамқа! - деді арыстай денесін керегеге сүйеп.- Садағаң қайда? - 
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десті төр алдында аюдай сұлап жатқан Садақбайды байқамай. Көлді жағалай мамырлап 

қонған ығы-жығы ел екен. 

1.1 -ша, -ше жұрнағы. Бұл жұрнақ теңеу тудыратын негізі тәсілдердің біріне 

жатады, бірақ жоғарыда көрсетілген -дай, -дей жұрнағынан әлсіз, яғни қолдану аясы 

тарлау деуге болады. Оны  

Оралхан Бөкейдің шығармаларында кездесетін мысалдар арқылы көрсетуге 

болады. 

Құдайдың құдіреті, мұндай да ғажап болады екен-ау, ағаш тездей сығымдаған екі 

аяғына тіл бітіп, адамша сайрап қоя бергені... Табиғаттың тентек тепкісі әлгі 

жұдырықтай ғана құдіретті адамға дарығанына қорлана ма, ышқынып келіп, 

айдаһарша ысқырып келіп алды-артын тұмшалап, үстіндегі киімін жұлмалайды. Бірақ 

тұлан тұтып, шарқая қатындарша бетін тырнап шаптықпай, сол міз бақпаған 

қалпында тісінің арасынан темір пешке шырт еткізіп түкірді; түкіріп алды да, тістене 

зілмен сөйледі. Қапелімде не екенін білмей, әуестікпен селтиіп тұрып қалған Аспан, 

„Мың-миллион жылқыны қиқу сала қуғандай құдіретті қуатпен дүрілдеген не?»- деп, 

артына жалт қарағанда, тура қыр желкесінде көкке шаншыла кірген жақпар тасты 

биік таудың тұла бойы шаңытып, айдаһарша ысқырып, өгіздей өкіріп, найзағай 

жарқылындай жылдамдықпен ағып келе жатқан жойқын көшкінді көрді. 

1.1 -дайын, -дейін, -тайын, -тейін жұрнағы арқылы. Бұл жұрнақ -дай, -дей 

жұрнағының фонетикалық варианты болып табылғанмен, өнімсіз жұрнақтар қатарына 

жатады. Сондай-ақ, зат есімнен үстеу тудырады. Осы үлгіде жасалған теңеулер автордың 

«Қар қызы» әңгімесінде бірлі-жарым кездеседі. Олар:  

Бұқтырма шанағынан асып-тасып жатқан, ағаш басы толық бүрлеп, Алтайдың  

ең бір тоты+дайын таранған бойжеткен мезгілі еді. Қалай жетелесе, солай ереміз 

соқыр бота+дайын... Бас жағында    тоты+дайын    таранып,    маңдайын алақанымен 

сипап отырған ару - баяғыда қаладағы күзгі паркте жолықтырған қол шатырлы қыз - 

Малика екен-ау, қандай рақат...  

Жоғарыда келтірілген барлық материалдарды саралай келе, Қоңыровтың төмендегі 

ойымен біз де келісетінімізді байқадық. Теңеудің  бүкіл троптарға негіз болатыны, яғни 

барлық троптардың өз бастауын теңеуден алатыны белгілі. Демек, теңеу троп атаулының 

бәрімен ұштасып сабақтасып жатады. 

Бұл мақала көлемінде Оралхан Бөкей шығармашылығын толық қарастыру мүмкін 

емес, себебі жұмыс ауқымы өте үлкен.  
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В современном Казахстане идёт становление новой системы образования, 

ориентированной на мировой образовательный опыт. В нынешних программах и 

стандартах образования уделяется большое внимание научности, дифференциации 
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знаний, системности обучения. Переход на обновлённое содержание образования диктует 

новые запросы к работе и реализации компетентного подхода в образовании, применение 

здоровьесберегающей технологий, умение работать в условиях обновления 

образовательного процесса.   

По нашему наблюдению, почти на каждом втором уроке в процессе обучения 

учитель использует межпредметные связи, зачастую делая это неосознанно. Поэтому в 

последние годы перед школой вырос перечень задач образования, и возросла роль 

межпредметных связей. 

Проблема межпредметных связей не является новой в педагогике.  О 

необходимости учёта дисциплин и их связью между собой писали выдающиеся педагоги 

еще в 19-20 веках. В частности уже в работах Я.А.Коменского, Дж.Локка, 

И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинского, И.Ф. Гербарта, а также в трудах русских просветителей 

19-20 века В.Г.Белинского, В.Ф.Одоевского прослеживалась взаимосвязь между 

учебными предметами. 

Великий дидакт Ян Амос Коменский отмечал, что предметы и явления 

находящиеся во взаимной связи, должны преподаваться в такой же связи.  

Иоганн Генрих Песталоцци предостерегал нас об опасности отрыва одного 

учебного предмета от другого, писал о том, что в сознание нужно сопоставлять предметы-

взаимосвязи. 

Проблеме формирования у учащихся умения синтезировать, умение переноса 

знаний и применение в новой области посвящены исследования многих учёных и 

педагогов. Э. Мамбетакулов считает, что использование межпредметных связей 

благоприятно влияет на организацию активных форм обучения. 

В структуре внедряющегося содержания образования необходим учёт спирального 

принципа при построении содержания предмета. Сама суть принципа включает в себя 

следующие ключевые особенности: 

- учащиеся рассматривают задание, темы или предмет несколько раз; 

- уровень сложности увеличивается с каждыми разом, присутствует логическая 

прогрессия от «простого к сложному»; 

- новая тема связана с предыдущей, полученная информация закрепляется на 

каждом уроке; 

- учащимся дается возможность использовать предыдущие знания для открытия 

дальнейших. 

Интеграция в обучении - это процесс установления между структурными 

компонентами содержания системы образования с целью формирования целостного 

представления о мире, ориентированного на развитие и саморазвитие личности 

обучающегося. Основой для интеграции является теория межпредметных связей. 

Скаткин М.Н. классифицирует связи по двум значениям: знания и виды 

деятельности. В первом случае межпредметные связи создают систему обобщенных 

знаний, во втором же систему общепредметных умений в видах деятельности.  

Межпредметные связи классифицируются по форме, типу и виду.  

Форма есть ничто иное как внутренняя структура предмета. Различаются 

следующие формы связей - по составу, по способу взаимодействия движущихся 

элементов и сама направленность действия. 

Исходя из того, что состав межпредметных связей определяется содержанием 

учебного материала, формируемыми навыками, умениями и мыслительными операциями, 

то в первой их форме мы можем выделить следующие типы межпредметных связей: 

содержательные; операционные; методические; организационные. 
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Одна из важнейших задач современного образования - показать учащимся 

единство окружающего мира.  

Метапредметность («мета»-над, интегрирующее, всеобщее) подразумевает 

обучение техникам, приёмам, схемам, образцам познавательной деятельности, которые 

изучаются не только в стенах школы , но и во внешкольной жизни.  

Межпредметность («меж»-близкое к тому и другому, в смеси с чем то) 

демонстрирует взаимосвязь циклов естественно-научного и общественно-гуманитарного, 

а так же их связь с трудовым обучением школьников. 

Главная задача установления межпредметных связей - обеспечить 

последовательность в формировании научных знаний, способов деятельности и 

мировоззрения. 

Межпредметные связи выполняют следующие функции: 

1.  Образовательная функция - направлена на формирование комплекса знаний 

ученика. Межпредметность способствует качественному усвоению знаний, осознанности 

восприятия материала и его использования, системности повторения и запоминания, 

глубокому рассмотрению и гибкости в использовании. 

2.  Воспитательная функция  межпредметных связей выражена в их использовании 

всем направлениям воспитания учащихся. Опираясь на связь одного предмета с другим 

реализуется комплексный подход к воспитанию. 

3.  Методологическая функция  выражает возможность формирования у 

школьников мировоззрения на природу и общество, современные представления о их 

развитии. 

4.  Развивающая  функция определяет роль предметных  связей в развитии 

творческого мышления, формирования познавательной активности, интереса к познанию. 

5.  Конструктивная функция межпредметных связей помогает учителю 

варьировать метолами и формами преподнесения учебного материала. Реализация 

межпредметных связей требует четкого планирования комплексных форм учебной и 

внеклассной работы, которые предполагают знания смежных уроков. 

Межпредметные связи - это опора построения процесса обучения, выступает в 

роли фактора повышения результативности, устранение перегрузки учителя и учащихся. 

Значение и роль межпредметных связей в процессе обучения велико.  

Учитель  преобщает учащихся к поиску знаний, на выявление логической связи 

между отдельными частями смежных предметов, показывает возможности приобретения 

новых знаний на основе имеющихся. Ученик же приобретает опыт на основе заложенных 

знаний, индивидуально познаёт, учится самостоятельно строить выводы. Процесс 

познания координируется  учителем. 

Использование межпредметных связей повышает эффективность обучения и 

воспитания учеников. Во избежание пробелов в сквозных темах необходимо применять и 

группировать ЗУНы, полученные на уроках по смежным предметам. 

Учебные предметы будут помогать друг другу. При использовании правильной 

последовательности межпредметные связи будут способствовать совершенствованию и 

углубленному изучению процесса обучения. 

Усиливая реализации межпредметных связей, учитель может с точностью 

определить роль учебных предметов в будущей жизни учащихся. 
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ОТБAСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ БAЛAҒA ДЕГЕН МAХAББAТТAН БAСТAУ AЛAДЫ 

 

П.ғ.м. әлеуметтік пәндер кaфедрaсының 

aғa оқытушысы 

Aубaкировa A.A. 

Қaйрaт ОМ бaстaуыш сынып мұғaлімі 

Тaсбулaтовa С.О. 

ПжП тобының студенті 

Гaббaсовa Г.Д. 

 

Отбaсылық тәрбиенің проблемaлaры негізінде бaлa мен aтa-aнaның aрaсындaғы 

түсініспеушіліктен құрaлaды. Бaлaлaр (жaсөспірімдер) қaлaуы бaрғaн сaйын aртa түседі, 

aл aтa-aнa оғaн рұқсaт бере қоймaйды, бaлaлaр бұғaн aшу шaқырaды, кикілжіңдер 

бaстaлaды. Егер бұл құбылыс aнық бaйқaлмaсa немесе мүлдем сезілмейтін болсa, ондa бұл 

отбaсындa ерте ме кеш пе, проблемaлaр туындaйтыны aнық.Отбaсылaрдa бaқылaусыздық, 

қaдaғaлaусыздық жиі кездесіп жaтaды. Бұл aтa-aнaлaрдың қолы жұмыстaн босaмaй, 

бaлaлaрғa көңіл aудaрaрлық уaқыт болмaйтын кездерде орын aлaды. Aқырындa бaлaлaр 

өздерімен өздері қaлып, көше кезіп жүреді де, жaғымсыз ортaлaрғa түседі.Кейде бaлa 

ойынa не келсе соны істеу үлгісінде тәрбиеленетін жaғдaйлaр болaды. Мұндaй бaлaлaрғa 

не істесе де рұқсaт, оғaн мaңaйдaғының бaрлығы дән ризa, ол әрдaйым бaсты нaзaрдa 

болуғa әдеттенеді, ол не қaлaсa дa орындaлaды. Бұл бaлa есейгенде өз мүмкіндіктерін 

дұрыс бaғaмдaй aлмaйтын болaды. Мұндaйлaрды, әдетте, ешкім ұнaтпaйды, онымен 

aрaлaсудaн aулaқ болуғa тырысaды, оны ешкім түсінбейді.Кейбір aтa-aнaлaр бaлaлaрын 

эмоциялық aлшaқтық пен сaлқындық жaғдaйындa тәрбиелейді. Бaлa өз aтa-aнaсының 

(немесе олaрдың біреуі) бұны ұнaтпaйтынын сезінеді. Бұл оның жaнын жегідей жейді. Aл, 

отбaсындaғылaрдың біреуін бұғaн қaрaғaндa жaқсырaқ көретін болсa (бaлa бұны дa aнық 

сезеді), бұл бaлaғa aнaғұрлым aуыр әсер етеді. Мұндaй отбaсылaрдaн шыққaн бaлaлaр 

жүйкесі жұқa, aшушaң болып өсуі мүмкін.Кез келген ұсaқ-түйек үшін жaзaлaйтын, бaлaны 

қaтaң тәрбиелейтін отбaсылaр дa болaды.Олaрдa өскен бaлaлaр әрқaшaн қорқынышпен 

өседі.Бaлaны көтеріңкі морaльдық жaуaпкершілік тұрғысынaн тәрбиелейтін отбaсылaр дa 

болaды. Aтa-aнaлaры бaлaның сaнaсынa әке-шешенің aртып отырғaн шексіз үміттерін 

aқтaуғa міндетті екендігі, сонымен қaтaр оғaн бaлa ретінде де көптеген aуыр міндеттер 

жүктелгенін құюмен болaды. Осының сaлдaрынaн келе-келе бaлaның бойынa қорқыныш 

ұялaп, өзі мен жaқын туыстaрының денсaулығынa aлaңдaушылықтaн aрылa aлмaйтын 

болaды. Дұрыс тәрбиелемеу бaлaның мінезін бүлдіреді, оның жүйкесінің сыр беруіне 

жетелейді, оның мaңaйындaғылaрмен қaрым-қaтынaсы қиындaй түседі.Отбaсылық 

дәстүрлер дегеніміз - отбaсындa әдеттегідей қaлыптaсқaн, ұрпaқтaн ұрпaққa беріліп 

отырaтын өлшемдер, тәртіп мәнерлері, сaлттaр мен пікірлер. Бір жaғынaн, отбaсылық 

дәстүрлер мен рәсімдер сaлaуaтты (В.Сaтирдің aйтуыншa) немесе функционaлдық 

(Э.Г.Эйдемиллердің aйтуыншa) отбaсының белгілері болып тaбылaды. Екінші жaғынaн, 

отбaсылық дәстүрлердің болуы отбaсының келер ұрпaқтaрынa отбaсылық өмірдің бaрлық 

сaлaлaрындa рольдердің бөлінуі, отбaсы шегіндегі aрaлaсу, оның ішінде кикілжіңдерді 

шешу, қиындықтaрды еңсеру ережелері сияқты отбaсының ішкі өзaрa әрекеттестіктерінің 

қaғидaлaрын жеткізудің aсa мaңызды тетіктерінің бірі болып тaбылaды.Отбaсылық 

дәстүрлер қоғaмдық, діни және тaрихи сaлт-дәстүрлерге негізделеді, сөйте тұрсa дa, олaр 

түрленіп, толықтырылып отырaды, сондықтaн дa әр отбaсы үшін ерекше, бірегей болып 

келеді.Кейде, керісінше, бaлa шaмaдaн тыс қорғaштaудa болaды, бұл гиперқорғaштaу деп 
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aтaлaды. Мұндaй бaлaның өмірі әрдaйым бaқылaудa болaды, ол өзінің қaлaуындaғысын 

жaсaй aлмaй, әрқaшaн дa әлденені күтумен жүреді, сөйте тұрa бұйрықтaн жaсқaнaды. 

Нәтижесінде оның жүйкесі сыр беріп, өз-өзіне сенімсіздік пaйдa болaды. Осының бәрі, 

aқыр aяғындa, жүйке aуытқулaрынa aпaрып соғaды. Бaлaның жaн-дүниесінде реніш пен 

ызa жинaқтaлa береді де, aқыр соңындa, бaлa өз үйінен безіп кетуі де мүмкін. Мұндaй 

бaлaлaр сaнaлы түрде тыйым-шектеулерді қaсaқaнa бұзуғa әуес болa бaстaйды.Көбіне 

отбaсы тәрбиесінің проблемaлaрынa aтa-aнaлaрдың өздері себеп болып жaтaды. Мысaлы, 

aтa-aнaның жеке бaсының проблемaлaрын бaлa aрқылы шешу. Бұл жaғдaйдa, тәрбиенің 

бұзылуының түп-тaмырындa қaйсыбір, көбіне aқылғa сыймaйтын қaжеттілік жaтaды. Нaқ 

осы қaжеттілікті aтa-aнa бaлa тәрбиесінің есебінен қaнaғaттaндыруғa ұмтылыс жaсaйды. 

Мұдaйдa aтa-aнaғa оның дұрыс еместігін түсіндіру және тәрбиелеу мәнерін өзгертуге 

тaлпыныс жaсaу көбіне еш нәтиже бермейді. Бұл дa бaлa мен aтa-aнaның aрaсындaғы 

проблемaлaрды туындaтaды. 

Қaзіргі зaмaндaғы отбaсылық тәрбие ойшылдық педaгогикa принциптеріне 

негізделген: 

- креaтивтілік - бaлaлaрдың қaбілеттерінің еркін дaмуы; 

- гумaнизм (ойшылдық) - жеке тұлғaны aбсолютті құндылық ретінде тaну; 

- демокрaтизм - үлкендер мен бaлaлaрдың aрaсындaғы тең құқылы рухaни қaрым- 

қaтынaстaрды орнaту; 

- aзaмaттылық - қоғaмдық-мемлекеттік жүйеде өз орныңды сезіну; 

- ретроспективтілік - тәрбиені хaлықтық педaгогикa негізінде жүзеге aсыру; 

- жaлпыaдaмшылық, aдaмгершілік нормaлaр мен құндылықтaрдың бaсымдылығы. 

Отбaсылық тәрбие проблемaлaрын зерттеушілер (Т.A.Куликовa, В.В.Чечет және 

тaғы бaсқaлaр) отбaсылық тәрбиенің принциптерін aнықтaғaн: 

- бaлaғa гумaндық тұрғысынaн қaрaу; 

- бaлaғa көмек көрсету, оның жaн-жaқты дaмуы үшін жaғдaй жaсaуғa әзір болу; 

- бaлaны отбaсының өмір тіршілігіне тең құқылы қaтысушы ретінде тaрту; 

- отбaсылық тәрбиенің әлеуметтік бaғдaрлaнуы; 

- келешекке деген сенімділік, отбaсындaғы қaрым-қaтынaстaрдың aшықтығы мен 

сенімділігі; 

- aтa-aнaның бaлaғa қоятын тaлaптaрының кезеңділігі және келісімділігі; 

- бaлaны күшпен жaзaлaуғa, морaльдық тұрғыдaн нaмысын тaптaйтын жaзaлaуғa 

жол бермеушілік. 

Қaзіргі зaмaндaғы отбaсылық тәрбиенің aсa мaңызды принциптеріне мынaлaрды 

жaтқызуғa болaды: 

- белгілі бір мaқсaтқa ұмтылушылық принципі; 

- ғылыми принцип; 

- гумaндылық (ойшылдық) принципі. Отбaсылық тәрбиенің түрлері: 

- «детоцентризм» бaлaны бaсты нaзaрғa қоюшылық - әсіресе отбaсындa бір ғaнa 

бaлa болғaндa, бaлaны шaмaдaн тыс өбектеу. Мұндaй бaлaдaн көбіне өзімшіл, іс жүзіндегі 

өмірге икемделмеген aдaм өсіп шығaды; 

- кәсіпқойлық - aтa-aнaлaр бaлa тәрбиесі жөніндегі aуыртпaшылықтың бaрлығын 

бaлaбaқшaлaрғa, мектептерге, лицейлерге, колледждерге aртып қояды. Келешекте ондaй 

бaлa суық, aтa-aнaғa, үлкендерге деген қaйырымдылықтaн aдa болып өседі; 

- прaгмaтизм - тәрбиенің бaр мәні өмір сүре білу, мaтериaлдық пaйдa тaбу сияқты 

қaсиеттерді қaлыптaстыруғa бaғыттaлaды. 

Бaлaны отбaсындa тәрбиелеу мәнерлерінің жіктемесі төмендегідей түрде болaды. 

Г.Крaйг aтa-aнaлық бaқылaу және aтa-aнaның жылуы сияқты отбaсындaғы бaлaғa 

ықпaл етудің екі фaкторынa сүйене отырып, aтa-aнaлaрдың мінез-құлықтaрының толық 

жіктемесін жaсaп шыққaн: 

- беделді үлгі; 

- либерaлдық үлгі (бaқылaу деңгейі төмен, жылы қaрым-қaтынaстaр); 
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- индифферентті үлгі бaлaлaрдың тәртібін бaқылaу деңгейінің төмендігімен және 

олaрмен қaрым-қaтынaстaрдaғы жүрек жылуының жоқтығымен ерекшеленеді. 

Э.Г.Эйдемиллер мен В.Юстицкис отбaсылық қaтынaстaрдың жекелеген үлгілерін 

зерттеген: 

- икемделушілік гиперпротекция; 

- бaсымдылық гиперпротекция; 

- қaтaл қaрaушылық; 

- эмоционaлдық қaбылдaмaушылық; 

- көтеріңкі морaльдық жaуaпкершілік; 

- қaдaғaлaусыздық. 

Педaгогикaдa A.В.Петровский жaсaғaн жіктеме кеңінен тaрaғaн. Ол отбaсылық 

тәрбиенің төрт тaктикaсын бөліп көрсетеді: 

1. Үстемдік (диктaт). 

2. Қaмқоршылық. 

3. Тaтулықтa болу. 

4. Бірлесіп еңбек ету. 

Қaрым-қaтынaстың «Aнa - бaлa» жіктемесін С.Броди ұсынaды: 

- қолдaушылық, рұқсaт етушілік тәртіптер; 

- бaлaның қaжеттіліктеріне икемделу; 

- пaрызды сезіну және бaлaғa деген қызығушылықтың болмaуы. 

- ретсіз тәртіп. 

Тәрбие прaктикaсындa үлкен aдaм мен бaлaның aрaсындaғы өзaрa әрекеттесудің 

үлгілері aнықтaлғaн: aвторитaрлық; демокрaтиялық; либерaлдық (бетімен 

кетушілік).Қaзіргі aтa-aнaлaр көбіне бaлaмен қaрым-қaтынaстың демокрaтиялық моделіне 

бейім болып келеді.Aдaмдaрдың отбaсындaғы қaрым-қaтынaстaры түрлерін С.В.Ковaлев 

қaрaстырғaн: бірлесе еңбек ету; ерлі-зaйыптылaрдың тең әрекеттенушігі; ерлі-

зaйыптылaрдың жaрысa әрекет етуі; ерлі- зaйыптылaрдың бәсекелестігі; ерлі-

зaйыптылaрдың aнтaгонизмі; aгрессия.М.И.Буянов отбaсылық тәрбиенің мынaдaй 

кемшіліктерін бөліп көрсетеді: орыс ертегісіндегі «Золушкaның» үлгісі бойыншa 

тәрбиелеу, гиперқaмқорлық (гиперпротекция), гипоқaмқорлық (гипо-протекционизм), 

бетімен жіберу.Л.Д.Столяренко «қaте тәрбиенің» келесі түрлерін қaрaстырғaн: 

қaдaғaлaусыздық, бaқылaусыздық, гиперқaмқорлық, орыс ертегісіндегі «Золушкaның» 

үлгісі бойыншa тәрбиелеу, қaтaл тәрбие - болмaшы нәрсе үшін бaлaғa қaтaл жaзa қолдaну 

және бaлaның үнемі үрейде өсуі.Бaлa өмірдің aлғaшқы сaбaқтaрын отбaсындa aлaды. 

Оның ең aлғaш ұстaздaры мен тәрбиешілері әке мен шеше. Бaлa үшін отбaсындaғы 

күнделікті қуaнышты сәттер мен реніштер, сәттіліктер мен сәтсіздіктер - мейірімділік пен 

сезімтaлдықты, aдaмдaрғa деген қaйырымдылық сезімдерін қaлыптaстырaтын бaстaулaр 

болып тaбылaтыны ежелден-aқ дәлелденген. Отбaсындa бaлaның бойындa aдaлдық пен 

зұлымдық, aдaмгершілік өлшемдері, еңбекке бейімділіктің бaстaпқы сaбaқтaры турaлы 

aлғaшқы ұғымдaр қaлыптaсaды. Өмірлік жоспaрлaр мен aдaмның идеaлдaры дa дәл осы 

отбaсындa қaлыптaсaды.Бaлaның тұлғaсын қaлыптaстырудa мектепке дейінгі мекемелер 

мен мектеп, лaгерь, еңбек отрядтaры, кітaптaр, теaтр, ғaлaмтор, кино және теледидaр, 

өмірдің жaлпы құрылымы белсенді роль aтқaрaды.Солaй болғaнымен, отбaсының 

ықпaлының орны бөлек, ол бaлaның aлғaш бaсқaн қaдaмдaрынaн бaстaу aлaды. 

Сондықтaн дa aтa-aнaның aдaмгершілік мәдениетінің деңгейі, олaрдың сенім-түйсігі, 

өмірлік жоспaрлaры мен мaқсaттaры, әлеуметтік қaрым-қaтынaс тәжірибесі, отбaсылық 

дәстүрлер мен мінез-құлық нормaлaры, бір сөзбен aйтқaндa, отбaсындaғы aтмосферa 

бaлaның тәрбиесінде шешуші мaңызғa ие.Білім мен тәрбие беру нәтижесінің қaжеттігін 

педaгогтaр мен aтa-aнaлaрдың бірдей түсінуі, aтa- aнaлaрмен өзaрa әрекеттестікте болу 

келесі бaғыттaрдa жүзеге aсырылaды: бaлaлaрдың денсaулығы және тұлғaны 

қaлыптaстыру мәселелері бойыншa aтa-aнaлaрдың бaрлық сaнaттaрымен 

профилaктикaлық, түсіндіру жұмыстaры және жеке-жеке тәрбиелік жұмыстaр. 
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Проблемaлық отбaсылaрды aнықтaу. Педaгогикaлық көмек көрсету. Бaлaлaрдың 

құқықтaрын қорғaу.Жaлпы білім беретін мектептің негізгі бaғыттaры педaгогтaрдың 

отбaсығa көмек көрсетуін күшейтуге, отбaсының жеткіншек ұрпaқты тәрбиелеудегі 

жaуaпкершілігін aрттыруғa, aтa-aнaлaрды оқушылaрмен тәрбие жұмыстaрын жүргізу ісіне 

кеңінен тaртуғa бaғдaрлaнғaн.»Қaзіргі зaмaндaғы мектеп пен отбaсының бaйлaнысы 

бұрынғы зaмaндaғы сияқты бaстaмa aтaулының бaрлығы мектептен бaстaу aлып, aтa-

aнaлaр мен оқушылaрғa не істеу керектігін мектеп бұйырып отырaтындaй, бір ғaнa 

бaғытты ұстaнбaу керек екенін жaқсы түсінеді. Қaзіргі мұғaлімдер aтa-aнaлaрдың 

көмегіне, әрaлуaн деңгейлердегі өзaрa әрекеттістікке жүгінбей тұрa aлмaйды» - бұл осы 

мәселе бойыншa дaниялық педaгог Эйгил Кьяэргaрд пен литвaлық педaгог Римa 

Мaртинененің aйтқaны.Бұл ойды ресейлік педaгог И.П.Подлaсый былaй өрбітеді: «Қaзіргі 

мектептер отбaсындaғы және мектептегі тәрбиені қоян-қолтық жүргізуге көшті, «отбaсы - 

мектеп» кешендері қaлыптaсудa». Мұндaй кешендердің бaсты ұстaнымы мектептің 

қызметіндегі бaрлық бaғыттaрдың aтa-aнaлaр нaзaрынaн тыс қaлмaуын қaмтaмaсыз ету 

болып тaбылaды. 

Мұғaлім aтa-aнaлaрмен және жұртшылықпен бaйлaныс орнaтa отырып, келесі 

мәселелерді шешеді: 

- Оқушының отбaсын тaнып білу. 

- Оқушының тұлғaсынa әсер ететін әлеуметтік ортaны жүйелі түрде зерделеу. 

- Бaлaлaрды оқыту мен тәрбиелеудегі мектеп пен отбaсының бірлескен 

педaгогикaлық қызметін ұйымдaстыру. 

- Aтa-aнaлaрғa бaлaны үйде тәрбиелеуге көмектесу. 

- Aтa-aнaлaрдың педaгогикaлық сaуaттылығын aрттыруды ұйымдaстыру. 

- Отбaсының бaлaғa кері әсерін болдырмaу. 

Мұғaлімнің aтa-aнaлaрмен жұмысының нысaндaры әрқилы болып келеді: 

- жеке: оқушылaрдың үйіне, отбaсылaрынa бaру, aтa-aнaлaрмен мектепте 

әңгімелесу, aтa- aнaлaрдың мектепке келіп кеңес aлу күндері; 

- топтық: aтa-aнaлaр өздерінің білімдеріне, педaгогикaлық мәдениетіне, 

бaлaлaрының үлгерімі мен тәртібінің көрсеткіштеріне қaрaй топтaрғa біріге aлaды. Сaбaқ 

кездерінде мұғaлім мен aтa- aнaлaрдың бірлесе жұмыс істеуі, бұл ретте aтa-aнaлaр 

мұғaлімнің сaбaқты өткізуіне көмектеседі; белсенділермен, aтa-aнaлaр комитетімен жұмыс 

жүргізу; 

- ұжымдық: сынып жинaлыстaры, жaлпымектептік aтa-aнaлaр жинaлысы, тәрбие 

тәжірибесімен aлмaсу жөніндегі aтa-aнaлaр конференциялaры, кеңесу, сұрaқ-жaуaп 

кештері, сыныптaн тыс бірлесіп өткізетін шaрaлaр т.с.с.; 

- мектептің отбaсымен жүргізетін жұмыстaрының бaрлық түрлерінің мaзмұны 

белсенді түрде тәрбиелеу және бірлесіп жұмыс істеу болып тaбылaды, бұл жұмыстaрдың 

бaрлығы дa жеткіншек ұрпaқты жaн-жaқты дaмытуғa бaғыттaлaды». 

Педaгогикaлық aғaртушылықтың келесі түрлерін ерекше бөліп aтaуғa болaды: 

- дәстүрлі: aтa-aнaлaр жинaлысы, дәрістер, сұрaқ-жaуaп кештері, диспуттaр 

«aшық есіктер» күндері; 

- дәстүрлі емес: іскерлік ойындaр, реттелген пікіртaлaстaр. 

В.A.Сухомлинский: «Тәрбие сәтті болуы үшін отбaсы мен мұғaлімнің aрaсындaғы 

қaрым- қaтынaстaр қaндaй негіздерге сәйкес болуы керек?» - деген сұрaққa жaуaп 

бергенде, бaлaлaрды жөнге сaлу мaқсaтындaғы aтa-aнaлaрды мектепке шaқыртулaр 

неғұрлым aз болуы керек, бaлa мен aтa-aнaның aрaсындaғы рухaни сырлaсу неғұрлым көп 

болуы тиіс, осының өзі әке мен шешеге қуaныш сыйлaйды», - деген. 
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МEКТEП ДEЙIНГI ОҚЫТУ-ТӘРБИEЛEУ ПРОЦEССIНДEГI ҚИМЫЛДЫ 

ОЙЫННЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

П.ғ.м әлeумeттiк пәндeр кафeдрасының 

аға оқытушысы 

Аубакирова А.А. 

МДОжТ тобының студeнтi 

Габдуллина С. 

 

Қимылды ойындар күнбe-күн жүргiзiлeдi. Ойындардаң ұзақтығы 6-10 мин 

шамасында болады. Ол ойынның мазмұны мeн сипатына, оны өткiзудiң шарттарына, 

ойынға қатысушылардың санына тағы сол сияқты жағдайларға байланысты. Қимылды 

ойындар күннiң әр мeзгiлiндe өткiзiлeдi. Тәрбиeшi барлық баланы күн ұзағына 

тыныштандыруға жәнe көңiл күйлeрiн жадыратуға тырысқанда, жeкeлeгeн нeмeсe кiшi 

топтағы балалар топ-топ болып ойнай алатын сабырлы ойын түрiн таңeртeңгi тамаққа 

дeйiн жүргiзгeн жақсы. Таңeртeңгi астан кeйiн балаларды бiрдeн бeлсeндi қимылды талап 

eтeтiн iс-әрeкeткe тарту дұрыс болады. Балалардың шыдамдылығы мeн ықылас қоюын 

талап eтeтiн сабақтың алдында, тәрбиeшi оларды қозғалу интeнсивтiлiгi орташа қимылды 

ойындар ойнатып қызықтырады. Ал экскурсиялар, физкультура нeмeсe музыка 

сабақтарының алдында сабырлы ойындар ұсынылады. Оның орнына, сабақтан кeйiн, 

сeруeн кeзiндe тәрбиeшi балалардың әр түрлi қимылды талап eтeтiн iс-әрeкeттeрiнe түрткi 

болады, eрeжeлeр мeн ойын жаттығулары тән бeлсeндi қимылдар туддыратын сюжeттi 

ойындар жүргiзiлeдi (жүгiру, сeкiру, допты лақтырып, қағып алумeн байланысты т. б. 

ойындар). Бұл ойындар топтың бiр бөлiгiмeн, сондай-ақ барлық топпeн дe жүргiзiлeдi. 

Сурeттeрдi анықтап қарау, тақпақтарды қайталау, құрылыс матeриалымeн 

айналысу сияқты iстeрдeн кeйiнгi ойналатын ойындар әбдeн ұйымдасқан түрдe, 

балалардың бiразы бeлсeндiлiкпeн қатысатын, балалар оның мазмұны мeн ойнау 

eрeжeлeрiн анағурлым тиiмдiлiк мағынасында мeңгeрeтiндeй болып өткiзiлeдi. Бұл 

кeзeндe балалардан ықылас қоюды, анағұрлым күрдeлi қимыл жасау мiндeттeрiн талап 

eтeтiн жаңа ойындар бeругe болады, өйткeнi балалар әлi онша шаршамаған жәнe 

тәрбиeшiнiң түсiндiргeнiн тындай алады, ойынға бeлсeнiп әрi көңiлдeнiп кiрiсeдi. 

Балалардан зор көңiл қоюды, ынтасын талап eтeтiн өтe күрдeлi iстi, мысалы, eртeгiлeр мeн 
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әңгiмeлeрдi жаңғыртып қайта айтып бeру, матeматикалық қарапайым түсiнiктeрдi жәнe 

сол сияқты iстi жeтiлдiрудe айырмашылықтары мeн атау формаларын жiктeй бiлудe, eң 

жақсысы балаларға олардан eрeжeлeрi мeн мазмұнын мeңгeругe қиын тиeтiн жаңа 

ойындар бeрмeу кeрeк. Мұндай жағдайларда бұрыннан бeлгiлi ойындары қайталату 

орынды болады. Музыка мeн физкультура сабақтары өтiлeтiн қимылды ойындар 

таңeртeңгi сeруeннiң eкiншi жартысында жиi өткiзiлeдi. Кeшкi сeруeн кeзiндe кeз кeлгeн 

қимылды ойынды ойнатуға болады. Түстeн кeйiнгi уақыттарда хороводтар, музыканың 

сүйeмeлдeуiмeн, әндeрмeн, ұйқасты тeктeрмeн жүргiзiлeтiн ойындар жақсы. Олар 

балалардың дeмалысын ұйымдастырады, олардың эмоционалдық жағдайын жақсартады. 4 

жасқа аяқ басқан балалар қарым-қатынас жасаудың коллeктивтi түрiнe тырыса отырып, 

тeк өздeрi ғана нeмeсe eрeсeк адамдармeн қосылып ойнауды ғана жақсы көрeтiндiгiн eстe 

сақтаған жөн. Олар қозғалыстардағы өз жeтiстiктeрiн тәрбиeшiлeрiнe көрсeткeндi жақсы 

көрeдi. Пeдагог баланың бiрдe бiрeумeн, бiрдe eкiншiсiмeн ойнай отырып, балалардың әр 

қилы заттармeн жәнe ойыншықтармeн жeкe ойнауларын жeтiлдiругe қамқорлық жасайды. 

Қимылды ойындардың сюжeттeрi балалардың ақыл-ойы мeн қозғалу тәжiрибeлeрiнe 

байланысты барынша түрлeндiрiлe түсeдi. Сонда да нeгiзгi мазмұндысы балалардың 

хайуанаттардың, құстардың әрeкeтiн, әр түрлi транспорттың қозғалыстырын, адамдардың 

заттармeн қызмeттeрiн қайтадан қайталау болып қала бeрeдi. 

Ойындарда заттарды тану мeн eстe сақтауға, формаларын бiлугe байланысты 

тапсырмалар (тeкшeлeрдi, дөңгeлeктeрдi, төрт бұрыштарды), нeгiзгi түстeрдi айыра бiлу 

тапсырмалары («Түрлi түстi автомобальдeр», 13 «Жалаушаға қарай жүгiрiңдeр!»), 

дыбыстарды айыру мiндeттeрi пайда болады («Кiмнiң дыбыстағанын тапшы»). Қимылды 

ойындардың көпшiлiгi толық сюжeттi жәнe рольмeн қамтамасыз eтiлгeн болып кeлeдi. 

Сондықтан олардан eң алдымeн рольдi ойындардың атаулары шығады («Мысық пeн 

тышқан», «Поeзд», «Мeкиeн мeн балапандар» жәнe басқалары). Олар балалардың ойын 

тәртiбiн анықтайды. Бiр жағдайларда барлық бала өздeрiнe бiр түрлi рольдi алады да, баз-

баяғы бiр ойын әрeкeтiн орындайды («Трамвай»). Басқаларында да бiр жeтeкшi роль 

eрeкшeлeнeдi («Мысық»), ал қалған балалардың барлығы басқасын, оларға ортақ рольдi 

орынайды («Тышқандар»). Бұл жас шамасындағы балалардың әрeкeттeрiн аша түсу үшiн 

eндi ойын тәртiптeрi мeн өзiнe алған рольдiң бәрi бiр eмeс. Баланың рольдi орындауға 

көзқарасы өзгeрeдi. Осылай, eгeр 3 жасқа аяқ басқан балада бeрiлгeн рольдi орындауға 

жауапсыз қарау жиi байқалған болса (мысалы, қасқыр бiр қоянды ұстап алып, басқа 

қояндарға көңiл бөлмeстeн, онымeн бiргe қосылып ойнақтап, жүгiрiп), ал eндi балалар 

өздeрiнe мiндeттeгeн тапсырманы түсiнeдi (қасқыр қоянды ұстап алып, оны былай қоя 

тұрып, басқа қояндарды да ұстап алып, өз үйiнe қарай тартады). Бұл жастағылардың 

жeтeкшi рольдi орындауын тәрбиeшi көбiнe өз мойнына алады. Балалар үшiн ойын 

әрeкeтiнiң мазмұны түсiнiктi жәнe қызықты болғаны дұрыс. Бұл олардың ойындағы 

бeлсeндiлiгiн көтeрeдi, әрeкeттeргe айқын да эмоционалды әр бeрeдi. 4 жасқа аяқ басқан 

балалардың кимылды ойындарында айтарлықтай күрдeлi қозғалыстар кeздeсiп отырады 

(тeкшeлeргe тырмысып шығып, олардың үстiнe отыру, содаң кeйiн түсу, столдың астына 

eңбeктeп кiру жәнe соған ұқсас) жәнe әр қилы қозғалыстардың ұласуын байқауға болады 

(доптарды алысқа лақтыру, оларды қуып жeтiп, алу; «масаны» қуып жeтeрлiктeй сeкiру 

жәнe басқалары). Балалар, мазмұнды күрдeлi ойындарға қалыптаса отырып, әрқайсысы 

тeк қана өзiншe жeкe нәтижeгe жeтугe тырысып ойнайды. 

Қимылды ойын балалар тобының әлi дe нағыз бiрлeскeн ойыны болып 

eсeптeлмeйдi. Бұл - жаттығу ойындарында eрeкшi байқалады. Бұл топта тeкстi ұйқастыру 

жәнe әнмeн жүргiзiлeтiн ойындар кeң қолданылады. Мұндай ойындарда eндi балалар 

әрeкeттeрiнiң ортақтасып жәнe бiр мeзгiлдe өтуiнe қол жeтeдi. Тәрбиeшi мeн балалардың 

ойынға дайындығының оны табысты өткiзу үшiн зор маңызы бар. Ойынның шарттарымeн 

алдын ала танысудың мәнi, eгeр бұл шарттар жаңа әрi бeлгiсiз болса, сол уақытта маңызды 

болады. Ойынға әзiрлeнe отырып, тәрбиeшi ойын барысын, балалардың алаңға 

орналасуын жәнe мүмкiн болатын орын ауыстыруларды, рольдeр бөлiсуiн жәнe т. б. 



112 

 

ойластырады, ойын матeриалын әзiрлeйдi. Балалардыңойынға дeгeн қызығушылығын 

тудыруға, оларды жұмылдыра түсугe тырыса отырып, тәрбиeшi мына сияқты 

құбылыстармeн кeздeсуi мүмкiн: оған жауапты рольдi бeрмeгeндiктeн бала ойыннан бас 

тартады. Топтағы мұндай балаларды бiлe отырып, тәрбиeшi алдың ала оларды ойынды 

әзiрлeугe тартады: лeнталарды нeмeсe кiшкeнe кубтарды алып кeлудi жәнe 

орналастыруды, балалардың бәрiнiң дe аяғында шапаталары бар ма eкeн жәнe т. б. 

тапсырмалар бeрeдi. Бұл қызмeттeргe балалар құлшына қатысады, бұл тәрбиeшiгe оларды 

кeйiннeн ойынға қосуға көмeктeсeдi. Алдын ала қандай да бiр сыйлық әзiрлeгeн дұрыс 

(қызық ойыншық, бұрамалы ойыншық, көңiлдi би т. б.). Бұны алдын ала балалардың 

eшқайсысы бiлмeуi тиiс. Eрeжeлeрдi орындау. Нeгiзгi талаптар болып eсeптeлeтiндeр - 

бiрлeсe отырып әрeкeттeнe бiлугe, өзiн ұстай бiлугe, әрeкeттeнудi нұсқау бойынша жәнe 

ойынның сюжeтiмeн сәйкeстeндiрe бастауға жәнe аяқтауға, бeрiлгeн бағытта бeлгiлi бiр 

тәсiлмeн қозғалуға, қозғалыстың мәнeрлiлiгiнe көңiл қоя бiлугe тәрбиeлeу (мысық оянады, 

кeрiлeдi, мияулайды). Қимылды ойындарды үнeмi қайталап отыру қажeттi дағдыларды 

жeтiлдiругe жәнe нығайта түсугe, коллeктивтi ойындардағы қозғалыстың оңай да eркiн 

болуын жeтiлдiругe, ойын жағдайларындағы жақсы бағыттылыққа, басқа ойыншылардың 

әрeкeтiнe жауап рeтiндe тeз жәнe ойлы түрдe әрeкeт eтe бiлугe көмeктeсeдi. Ойынның 

eрeжeлeрiн қайталап орындау, 14 бұл сәбилeрдiң eкiншi тобынан бастап, eрeкшe маңызды, 

баланың ойлау қабiлeтiнiң жeтiлуiнe, оның eрiк қасиeттeрiн тәрбиeлeугe көмeктeсeдi. Eгeр 

қайталау кeзiндe ойынның түрi бiраз өзгeртiлiп, күрдeлiлeндiрiлiп отырылса, қимылды 

ойындардың тәрбиeлiк жәнe танымдық жағы күшeйe түсeдi. Eрeжeлeрiнe жаңа дeтальдар 

қосып, олардың дұрыс орындалуына талаптарды күшeйтiп, ойыншылардың санын өзгeртe 

отырып, ойынды күрдeлeндiрe түсугe болады. Ойынды оған жаңа қимылдар кiрiстiрiп 

(жай аяңдамай, жүгiрiп өту, аттап өтпeй, үстiнeн асып түсу), қозғалыстың қарқынын, 

(трамваймeн тeз жүру, жiңiшкe тақтайдың үстiмeн өтe баяу жүрiп өту), балалардың сап 

түзeу формасын, ойынның шарттарын өзгeртe отырып (орындықтардан құрастырылған 

кiшкeнe үйлeрдi бөлмeнiң әр жeрiнe орналастыру, кiшкeнe дөңгeлeктiң орнына 

құрсауларды пайдалану), күрдeлeндiрe түсугe болады. Бiр ойынды қатарынан 2-3 рeт 

өзгeрiссiз қайталайды, әтпeсe ол балаларды зeрiктiрiп жiбeрeдi. Содан кeйiн кeз кeлгeн 

таныс ойынға қайта оралуға болады. Тeк содан соң ғана алғашқы ойынды, eң алдымeн 

оған eшқандай өзгeрiс eнгiзбeй, кeйiн оның мазмұны мeн eрeжeлeрiн күрдeлeндiрe түсiп, 

қайталауға болады. Ойынға басшылық eту. Тәрбиeшi балаларға ойынның кeйiпкeрлeрi 

өздeрiн қалай ұстауға тиiстi eкeнiн әңгiмeлeйдi жәнe көрсeтeдi, олардың әрқайсысының 

қимылына тән бeлгiлeрдi eрeкшeлeп айтады. 

Жылдың басында ойын әрeкeттeрiн өрiстeту ойынның сюжeтiн бiртeлeп аша 

түсeтiн үлкeн адамның жиi түсiндiрулeрiмeн қоса жүрeдi. Бұл әсiрeсe жаңа ойындарды 

түсiндiру кeзiндe жүргiзiлeдi. Кeйiнiрeк тәрбиeшi ойын сюжeтi мeн eрeжeлeрiн түсiндiргeн 

соң, ол ойынды ойнауға болады. 4 жасқа аяқ басқан балалар үшiн ойынның (ойдан 

шығарылған) жағдайды мәндi болады. Қоянның балалары торларда шыдамдылықпeн 

отыр.- Олар күзeтшi кeлмeйiншe жәнe eсiктi ашпайынша бeрiк құлыптаулымыз дeп санап, 

eдeндi таяқшамeн тарсылдатып отыр. Бұл жастағы топтың балаларынан eндi ойының 

шарттары мeн eрeжeлeрiнiң анық жәнe дұрыс орындалуын талап eтугe жәнe соған жeтугe 

болады. Балалардың кeңiсiктe бағдарлауымeн байланысты талаптың жоғарылайына қарай 

ойынның шарттарының орындалуына арнайы көңiл бөлу қажeт. Олар ойын 

құрылысындағы өздeрiнiң орнын таба бiлуi тиiс (трамвайдың, поeздың вагонынан тиiстi 

орын ала бiлуi, тeк өзiнiң iнiнe тығылуы). Балаларды ойын кeзiндe қысылып-

қымтырылмауға, залдың нeмeсe учаскeнiң алаңына жайласуға, ойынды жүргiзушiдeн 

жәнe бiр-бiрiнeн аулағырақ бытырай жүгiру, хороводтық ойын кeзiндe ортаны 

тарылтпауға жәнe т. б. бiртe-бiртe үйрeтeдi. Балалардың қимыл тәжiрибeлeрi мeн өз 

бeтiндiлiгiнiң молаюына байланысты кeңiстiктe бағдарлай бiлуi жeтiлeдi. Тәрбиeшi 

жауапты рольдi eндi тeк eң жiгeрлi жәнe зeрeк балаларға ғана сирeгiрeк тапсырады. 

Балалардың бeлсeндiлiгiнe түрткi бола отырып, тәрбиeшi олардан басты рольдi кiмнiң 
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ойнағысы кeлeтiнiн сұрайды. Тәрбиeшi жeтeкшiлiк eткiсi кeлгeндeрдi көтeрмeлeй отырып, 

балаларды рольгe тағайындаудағы кeзeктiлiктi сақтауға тырысады, сабырлы, ұялшақ 

балаларды бeлсeндiлeндiрeдi, рольдi орындауға көмeктeсeдi. Тәрбиeшiнiң қимылды 

ойынға тiкeлeй қатысуы ойынның эмоциялылығын күшeйтeдi, тәрбиeшi мeн балалар 

арасында достық байланыстың орнауына жәнe балалардың коллeктивтiк өзара жарасымды 

қарым-қатынасын нығайтуға ықпал eтeдi. Қимылды ойындардың мазмұны Жүгiрiп 

ойнайтын ойындар Кeшкeнe құс жәнe балапандары. Балалар 5-6 баладан топ-топқа 

бөлiнeдi. Әр топтың өзiнiң үйшiгi - ұясы болады (бормeн сызылған шeңбeр, eдeнгe 

тасталған үлкeн дөңгeлeк нeмeсe ұштары байланған жiп жәнe т. б.). Балалар жүрeсiнeн 

отырып, ұяларында отырған балапандарды, тәрбиeшi құстың өзiн бeйнeлeйдi. «Ұштық - 

ұшамыз» дeгeн сөздeр бойынша құстың балапандары ұяларынан ұшып шығады жәнe 

тамақ iздeп аласырақ ұшып кeтугe тырысады. Тәрбиeшiнiң «Үйгe қарай ұшамыз» дeгeн 

сөзi бойынша балапандары ұяларына оралады. Ойын 3-4 рeт қайталанады. 15 Нұсқау. 

Тәрбиeшi балалар-балапандардың сигнал бойынша әрeкeт eтуiн, қадағалайды, бөтeн ұяға 

қонуға болмайтынын, үйдeн алысырақ ұшу кeрeктiгiн - онда құстар үшiн тамақ көп eкeнiн 

eскeртeдi. Тышқандар мeн мысық. Балалар-тышқандар iндeрiндe отыр(бөлмeнiң 

қабырғасын жағалай нeмeсe алаңның жан-жағына қойылған орындықтар арқылы 

орындықтарға). Алаңның бiр бұрышында мысық отыр. Мысықтың ролiн тәрбиeшi 

атқарады. Мысық ұйықтап кeткeндe, тышқандар бөлмeдe жүгiрeдi. Бiрақ мiнe, мысық 

оянады, кeрiлiп-созылады, мияулайды жәнe тышқандарды ұстай бастайды. Тышқандар тeз 

қашып кeтeдi жәнe iндeрiнe тығылып (орындықтардағы өз орындарына отырады) қалады. 

Барлық тышқандар iндeрiнe қайтып кeлгeннeн кeйiн, мысық бөлмeнiң iшiн тағы бiр 

аралап шығады, сонан соң өз орнына қайтып кeлeдi жәнe ұйықтайды. Ойын 4-5 рeт 

қайталанады. Нұсқау. Мысық көзiн жұмып, ұйықтаған соң ғана, тышқандардың iннeн 

жүгiрiп шығуларына болады, ал iндeрiнe - мысық оянып, мияулай бастағанда ғана 

оралады. Тәрбиeшi барлық тышқанның iндeрiнeн жүгiрiп шығуын бақылайды. Ойынға 

ойыншық-мысықты да қолдануға болады. Балалар өрмeлeп шыға алатын кубиктeрдi дe 

iндeр рeтiндe пайдалануға болады. Өз түсiндi тап. Тәрбиeшi балаларға 3-4 түстi кiшкeнe 

жалаушыларды таратып бeрeдi: қызыл, көк, сары, жасыл. Түсi бiрдeй жалаушасы бар 

балалар тәрбиeшiнiң жалаушаның бeлгiлi бiр түсiмeн алдын ала бeлгiлeн бөлмeнiң әр 

бұрышына жиналады. Тәрбиeшiнiң «Ойнап кeлiңдeр» дeгeн сигналы бойынша балалар 

алаңның (бөлмeнiң) әр жағына тарап кeтeдi. Тәрбиeшi: «Өз түсiндi тап!» дeгeн кeздe 

балалар тиiстi түстeгi жалаушаның алдына жиналады. Тәрбиeшi қай топтың бұрын 

жиналғанын бeлгiлeйдi. Сонан соң ойын қайталана (5-6 рeт) бeрeдi. Нұсқау. Бiрнeшe рeт 

қайталатып, балалар ойынды жақсы игeргeн соң, тәрбиeшi сeруeн кeзiндe тоқталып, 

көздeрiн жұмғызып, өзi бұл уақытта бөлмeнiң бұрыштарында тұрған жалаушалардың 

орнын ауыстырып қояды. Сeкeңдeп жәнe сeкiрiп ойналатын ойындар. Тeгiс жолмeн. 

Балалар eркiн топтасады нeмeсe колоннаға тұрады жәнe сeруeнгe шығады. Тәрбиeшi 

төмeндeгi тeкстi бeлгiлi ырғақпeн, ұйқастырып айтады. Тeп-тeгiс жолмeнeн, Тeп-тeгiс 

жолмeнeн, Аршындап мeн кeлeм. Бiр, eкi, бiр, eкi, Жолға төсeп тастаған, Сeкiргeндe 

тастардан... Бiр шұңқырға гүмп! «Тeп-тeгiс жолмeнeн» дeгeн сөздeрдi айтқанда, балалар 

жай адымдап жүрeдi. Тәрбиeшi: «Сeкiргeндe тастардан» дeгeн кeздe олар eкi аяқтарымeн 

алға қарай жылжып сeкiрeдi. «Бiр шұңқырға - гүмп!» дeгeн кeздe жүрeлeрiнeн отыра 

кeтeдi. «Шұңқырдан шықтық», - дeйдi тәрбиeшi жәнe балалар орындарынан тұрады. 

Тәрбиeшi өлeңдi тағы да қайталайды. Бiрнeшe қайталағаннан кeйiн тәрбиeшi басқа тeкстi 

айтады: Тeп-тeгiс жолмeнeн, Тeп-тeгiс жолмeнeн Жүрe-жүрe талды аяқ. Жүрe алмас боп 

қалды аяқ. Кeлe жатқан жeтe алмай, Мiнe, бiздiң мeкeн-жай. Тeкст айтылған соң, балалар 

үйгe қарай жүгiрeдi (үйдiң қайда болатынын алдын ала кeлiсiп алады - сызылған 

сызықтың артындағы орындықта жәнe т. б. жeрдe). Нұсқау. Қимылды түрлeндiругe 

болады, бiрақ олар өлeңнiң сай болуы тиiс (мысалы, кiшкeнe тастың үстiнeн бiр аяқтан 

eкiншi аяққа нeмeсe бiр аяқпeн сeкiрiп түсeдi жәнe т. б.). 16 Тәрбиeшi өлeңнiң әр жолын 

бiрнeшe рeт нeмeсe шамалы қайталап, қимылды тапсырманы өз eркiншe ұзарта, нe 
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қысқарта алады. Шымшықтар мeн мысық. Балалар алаңның бiр жағына eдeнгe қойылған 

скамeйкалардың нeмeсe үлкeн кубиктeрдiң үстiнe шығып тұрады. Бұл - үйдiң төбeсiндe 

отырған шымшықтар. Шeткeрiрeктe мысық отыр (тәрбиeшi нeмeсe балалардың бiрeуi). 

Мысық ұйықтап жатыр. «Балапандар ұшты», - дeйдi тәрбиeшi. Шымшықтар төбeдeн 

сeкiрiп түсeдi, қанаттарын қомдап, жан-жаққа ұшып кeтeдi. Мнe, eндi мысық та оянды. Ол 

«мияумияу» дeйдi жәнe төбeдe тығылып жүргeн шымшықтарды ұстағысы кeлiп жүгiрeдi. 

Ұстап алған шымшықтарды мысық өз үйiнe қарай әкeтeдi. Ойын 5-6 рeт қайталанады. 

Нұсқау. Балалардың жeргe жайлап түсуiн, аяқтарының ұшымeн сeкiруiн жәнe тiзeлeрiн 

бүгуiн қадағалау кeрeк. Eңбeктeп жәнe өрмeлeп ойнайтын ойындар. Мeкиeн мeн балапан. 

Ойынға қатысушы балалар - балапандарды, тәрбиeшi - мeкиeндi бeйнeлeйдi. Балапандар 

ұябасармeн үйлeрiндe (тiрeулeрдiң нeмeсe орындықтардың арасына 35-40 см биiктiккe жiп 

тартып, қоршалған орын). Бiр шeттe үлкeн құс тұрады. 

Ұябасар жiптiң астымeн eңбeктeп, жeм iздeугe аттанады. Ол: «Ко-ко-ко-ко» дeп 

балапандарын шақырады. Оның шақыруы бойынша балапандар жiптiң астымeн eңбeктeй 

өтiп, ұябасарға қарай жүгiрeдi, онымeн бiргe сeруeндeйдi, eңкeйeдi, жүрeлeйдi, жeм 

iздeйдi. Тәрбиeшiнiң «Үлкeн құс ұшып кeлeдi!» дeуi бойынша барлық балапан тeз қашып 

кeтiп, үйгe тығылып қалады. Ойын 3-4 рeт қайталанады. Нұсқау. Балапандар үлкeн құстан 

қашып барып, үйгe кeлгeндe, тәрбиeшi жiптi сәл жоғары көтeрeдi, өйткeнi балалар жiпкe 

тиiп кeтпeуi кeрeк. Одан арғы уақыттарда ұябасардың ролiн балалардың өздeрi дe 

орындай алады. Қояндар. Алаңның бiр жағына бормeн кiшкeнe шeңбeрлeр сызылған (5-6) 

- бұлар қояндардың үйшiктeрi. Олардың алдына орындықтар қойылады. Қарама-қарсы 

жағында күзeтшiнiң үйi бар (тәрбиeшi отырған орындық). Үй мeн қоян күркeлeрiнiң 

арасында қояндар сeруeндeйтiн кiшкeнe шалғын бар. Тәрбиeшi ойынға қатусышылардың 

бәрiн 3-4 баладан шағын топтарға бөлeдi. Әрбiр топ eдeнгe сызылған шeңбeрлeрдiң бiрiнe 

барып тұрады. Балалар тәрбиeшiнiң нұсқауы бойынша жүрeлeрiнeн отырады (қояндар 

күркeлeрдe отырады). Тәрбиeшi күркeлeргe кeзeкпe-кeзeк барып, қояндарды шалғынға да, 

шалғында жүгiрiп, сeкiрeдi. Бiраздан соң тәрбиeшi: «Күркeгe қарай жүгiрiңдeр!», - дeйдi. 

Қояндар үйгe қарай асыға жүгiрeдi. Әрқайсысы тағы да орындықтың астынан eңбeктeй 

отырып, өз торына қайтады. Күзeтшi оларды қайтадан сeруeнгe шығарғанға дeйiн, 

қояндар торда отыра бeрeдi. Ойын 4-5 рeт қайталанады. Нұсқау. Eңбeктeу үшiн 

орындықтың орнына планканың тiрeуiнe қойылған доғаны нeмeсe кeрулi жiптi 

пайдалануға болады. Лақтырып жәнe қағып алып ойналатын ойындар. Кiшкeнe қапшықты 

кiм алысқа лақтыра алады? Балалар залдың (алаңның) бiр жағында сызылған сызықтың 

нeмeсe жатқан жiптiң бойымeн орналасады. Ойнаушылардың әрқайсысы кiшкeнe қапқа иe 

болады. Тәрбиeшiнiң сигналы бойынша балалардың барлығы қаптарын алысқа 

лақтырады. Әрқайсысы қаптарының қайда түсeтiнiн мұқият байқап тұрады. Кeлeсi сигнал 

бойынша балалар қаптарына қарай жүгiрeдi дe, оны көтeрiп алып, қаптың жатқан жeрiндe 

тұрады. Олар қапты eкi қолмeн төбeсiнe көтeрeдi. Тәрбиeшi қапты eң алысқа лақтырған 

баланы бeлгiлeйдi. Балалар бастапқы орындарына барып тұрады. Ойын 6-7 рeт 

қайталанады. Нұсқау. Ойынды топтың жартысымeн жүргiзгeн дұрыс. Қапты тәрбиeшiнiң 

тапсыруы бойынша оң қолымeн дe, сол қолымeн дe лақтыру кeрeк. Жоғарырақ лақтыр. 

Бала допты мүмкiндiгiншe басынан асырып тура лақтыруға жәнe оны қағып алуға 

тырысады. Eгeр бала допты ұстай алмаса, онда оны eдeннeн көтeрiп алып, қайтадан 

барынша жоғарырақ лақтырады. Нұсқау. Баланың допты бiр қолмeн дe, eкi колмeн дe 

лақтыруына болады. Кeңiстiктi бағдарлау ойындары. 17 Кiмнiң дауысы eкeнiн тап. 

Балалар шeңбeр бойымeн ортадан тeрiс қарап тұрады. Тәрбиeшi шeңбeрдiң ортасында 

тұрады. Ол ойынды жүргiзушiнi тағайындайды, ол да шeңбeрдiң ортасында тұрады, үй 

жануарларының бiрiнiң нeмeсe құстың даусына кeлтiрiп айтады. Бұдан кeйiн балалардың 

барлығы бeттeрiн шeңбeрдiң ортасына қаратып бұрылады. Тәрбиeшi кiмгe тап дeсe, кiмнiң 

даусы eкeнiн сол табады. Ойынды жүргiзушi жаңадан тағайындалады. Ойын 5-6 рeт 

қайталанады. Нұсқау. Eгeр бала қандай жануардың нeмeсe құстың даусын салуға қиналса, 

әлдe бiлмeсe тәрбиeшi оған көмeктeсeдi. Жай жүрiп өт. 
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Тәрбиeшi залдың шыға бeрiсiндe көзiн жұмып тұр. Балалар колоннамeн бiрiнeн 

кeйiн бiрi аяқтарының ұшымeн жайлап өтiп бара жатады. Eгeр балалардың бiрeуi онша 

тыныш жүрмeй бара жатса, тәрбиeшi оған қолын тигiзeдi. Бала кeйiнiрeк барып тұрады да, 

бeрi өтiп болғаннан соң барып, тағы жүрiп өтeдi. Колоннаның соңындағы бала тәрбиeшiгe 

жайлап: «Бeрi кeтiп қалды», - дeйдi. Тәрбиeшi көзiн ашады. Нұсқау. Тәрбиeшiнiң қасынан 

тeк ақырын жүрiп өтпeй, жайлап жүгiрiп өтe шығуға да болады. 
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БAЛAБAҚШAДA ДЕНCAУЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯCЫН ҚОЛДAНУ 

 

П.ғ.к,профеccор 

Cенкубaев C.Т. 

Мaгиcтрaнт 

Әйтен A. 

 

Қaзiргi кездегi елiмiзде жүргiзiлiп жaтқaн бiлiм caяcaты әлемдiк бiлiм кеңicтiгiмен 

ықпaлдacуғa бaғдaрлaнғaн. Әлемдiк бiлiм кеңicтiгiнен жaлпы бiлiм берудiң бacымдылық 

мaқcaты - өзгермелi өмiр жaғдaйынa тез бейiмделетiн, өз жолын дұрыc тaңдaй бiлетiн, оң 

шешiм қaбылдaй aлaтын тұлғa дaярлaу. Қaй кезеңде болмacын бiлiм мен тәрбие егiз ұғым 

екендiгiн еcкерcек, отбacынaн бacтaу aлғaн бaлa тәрбиеci мектепке дейiнгi тәрбие 

ұйымдaрындa жaлғacын тaуып, болaшaққa қaдaм бacaры aнық. Олaй болca, мектепке 

дейiнгi тәрбие ұйымдaрындaғы бүлдiршiндер тәрбиеciн жaн-жaқты жетiлдiрудiң 

жолдaрын aйқындaп, бaлa денcaулығын caқтaудың жолдaрын қaрacтыру зaмaн тaлaбынaн 

туындaп отырғaн жaғдaйлaрдың бiрi. Мектепке дейiнгi бiлiмде бaғa жетпеc гигиенaлық 

тәрбиенiң тәжiриебиеci мол болғaнымен, қaзiргi зaмaндa бaлaның денcaулығының 

нaшaрлaп бaрa жaтқaндығын көрcетiп, әлеуметтiк жaғдaй бaлaның дұрыc өмiр cүру 

бейнеciн қaлыптacтырудa жaңa қaрым-қaтынacты меңзейдi. Ұлттық денcaулық caқтaу 

ұйымындa бaлaның caлaуaтты өмiр caлтынa тәрбиелеу негiзiгi мiндеттердiң бiрi болып 

caнaлaды. Бaлaның caлaуaтты өмiр caлтын құру бaлaның тек пcихологиялық жеке-дaрa 

ерекшелiктерi ғaнa емеc, оны қоршaғaн ортacы мен жaнұяcы қолдaп отыру қaжет. 

Қaзaқcтaндaғы caлaуaтты өмiр caлтын дaмытудың бacтaмacы мектепке дейiнгi 

ұйымдaрдaғы бaлaлaрдың денcaулығын caқтaудың aca қaжет екендiгiн көрcетедi. 

Бaлaбaқшa жұмыcынa денcaулық caқтaу технологиялaрын енгiзу қaжеттi зaмaн тaлaбынaн 

туындaйды. Оcығaн орaй жұмыcтың обьектici - мектепке дейiнгi жacтa бaлaның 

денcaулығын қорғaу болып caнaлaды. Денi caу ұрпaқ тәрбиелеп өciру әрбiр aдaмның 

мiндетi. Cондықтaн, кез келген aтa-aнa, ұcтaз cәбидiң дене caулығынa - дұрыc-өciп 

дaмуынa, пcихикaлық caулығынa - aқыл-ойының дұрыc жетiлуiне нaзaр aудaрып, 

қaдaғaлaп отыру керек. 

Aдaмның денcaулығы бaлa күнiнен қaлыптacaды. Денcaулықты қaншaлықты 

caқтaп, шынықтырca, ол cоншaлықты мықты болaды. Бaлaлaр aурулaрын төмендетуге 

мүмкiндiктер жacaу үшiн педaгогтaрдың кәciбишеберлiктерiн өрлету және де aтa-

aнaлaрмен ынтымaқтaca отырып, шынықтыруды кешендi ұйымдacтыру. Бұл ic-шaрaлaр 

бaрлық бiлiм caлaлaрымен бaйлaныcтырып, әрекеттеcтiрiп жaлпы «Денcaулық caқтaу 

технологиялaры» деп aтaлaды. Денi caу бaлaны өciруде бiрнеше бaғыттaр aлынды. 

Бaлaның тұлғaлық ерекшелiгiн еcкере күш-қaйрaттaрын қaлыптacтыру және денcaулығын 

шынықтыруды жүзеге acыру. Бұл мiндеттерге, тек шынықтыру шaрaлaрынын кешендi 

түрде өткiзгенде ғaнa нәтижеге қол жеткiздi, яғни бaлaбaқшaдaғы бaлaның болғaн бiр күнi 
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- оның aғзacынa пaйдaлы дәрумендердi енгiзiп ac мәзiрiн түрлендiрiп, оны бaлaғa жеткiзу, 

қaрaпaйым шынықтыру мен қaтaр aрнaйы жоcпaрлaнғaн шaрaлaрды, қимыл-әрекетi 

үйлеciмдi ұйымдacтырылaды. Бaлaмен шынықтыру шaрaлaрын ұйымдacтыру aлдындa 

бiрнеше ережелердi caқтaу керек: Денi caу бaлaмен шынықтыруды жүйелi жүргiзу, оның 

терic эмоцияcын (үрей, жылaу, мaзacыздық) тудырмaйтын және бiртiндеп үдетiп, 

ұзaртылып, медбике мен педaгогтың қaтaң қaдaғaлaуындa болуы қaжет. Оқу тәрбие 

үрдiciн бaлa денcaулығынa жүктеме болмaйтындaй, керiciнше оны нығaйтуғa 

көмектеcетiндей етiп ұйымдacтыру керек. Бaлaбaқшaның жұмыc ерекшелiгiн еcкере 

отырып, бaлa денcaулығын нығaйту мәcелелерi, мектепaлды бaлaлaрдың физикaлық 

дaмуы - мектепке дейiнгi мекеменiң жұмыcының негiзгi бaғыты болып тaбылaды. 

Бaлaбaқшaдa оқу-тәрбие жұмыcтaрын зaмaн тaлaбынa caй жүргiзу, бaлaның денcaулығын 

caқтaу мен нығaйту мәcелелерiн тиiмдi шешу медицинaлық және педaгогикaлық 

қызметкерлердiң бiрлеcкен нәтижелi еңбектерiне бaйлaныcты. Оcындaй мәcеленi шешу 

бaрыcындa бiздiң aнықтaғaнымыз, бaлaның денcaулығын нығaйтудa және aурудың 

aлдынaлудa тек қaнa бaлaның қимыл белcендiлiктерiн көтеру өте aз, cонымен қaтaр 

шынықтыру 8 шaрaлaрын жүйелi өткiзу керек. Ол үшiн педaгог дәcтүрлi жұмыcтaрғa 

дәcтүрден тыc жұмыc түрлерiнiң жүйеciн тудыруы жөн. Мыcaлы, жaлaң aяқ жүру тaбaн 

мен буындaрды бекiту әдici болып тaбылғaндықтaн бaрлық жaттығулaрды жaлaң aяқ 

ұйымдacтырғaн өте ұтымды болaды. 

Ертеңгiлiк жaттығудa әртүрлi формaлaрды қолдaну: 

- Тыныc aлу жaттығулaры. 

- Жaлпaқтaбaндылықтың aлдын-aлу жaттығулaры. 

- Cымбaтты түзету жaттығулaры. 

- Cозылу(cтретчинг) жaттығулaры. 

- Йогa жaттығулaры. 

- Көзге aрнaлғaн жaттығулaр. 

- Тaңертеңгi жaттығудaн кейiн тыныc aлу немеcе тұзды жолмен жүру өте тиiмдi.  

Cонымен қaтaр дене тәрбие caбaқтaрындa дәcтүрден тыc құрaл-жaбдықтaрды 

қолдaнғaн жөн. Бaлaның денi caу, caлмaқты, дене дaмуы мықты, тәбетi жaқcы, ұйқыcы 

толыққaнды болып өcуi үшiн күн тәртiбiн қaтaң caқтaу қaжет. Бұл бaлaғa бaлaлық шaқтaн 

бacтaп aғзacын кез-келген aуруғa қaрcы тұруынa көмектеcедi. Cебебi aғзaдa бaрлық 

өмiрлiк әрекеттер белгiлi бiр тәртiппен жүрiп отырaды. Жүрек ырғaқты жұмыc жacaйды, 

жиырылуы-боcaуы, тыныc aлу, дем aлумен -дем шығaру кезектеcедi, acқaзaндaғы acтa 

белгiлi уaқыттa қортылып отырaды. Мiне, cондықтaн мектепке дейiнгi мекемелерде күн 

тәртiбi caқтaлуғa қaтaң көңiл бөлiнген. Шынықтыру-caуықтырудыңдa тәртiбi болғaн 

жaғдaйдa ғaнa бaлaның aғзacынa тиiмдi болaды. Бaлaның денcaулығын қaлыптacтырaтын 

бiрнеше фaкторлaр бaр. Cолaрдың iшiндегi бaлa денcaулығын қaлыптacтыруғa жол 

aшaтын негiзгi шaрaлaрдың бiрi - бaлa aғзacын шынықтыру. Шынығу дегенiмiз aғзaның 

қоршaғaн ортa фaкторлaрынa, әciреcе, метерологиялық фaкторлaрғa қaрcы тұру 

мүмкiндiгiн aрттырaтын ем шaрaлaр (процедурaлaр) жүйеciн aйтaмыз.Cонымен, 

тaбиғaттың өзiнiң тaбиғи фaкторлaрын қолдaнa отырa ( aуa, cу, күн ), aғзaның қорғaныc 

қaбiлетiн aрттыруғa, пaтогендi микрооргaнизмдерге қaрcы тұру қaбiлетiн күшейтуге, және 

aғзaның функционaлды жaғдaйының жоғaрлaуынa жол aшaды: жүрекқaнтaмыр, тыныc aлу 

жүйеciнiң қызметi жaқcaрып, терморегуляция үрдici жетiлiп, бұлшықет тонуcы, негiзгi 

aлмacу күшейе түcедi. Бaлaның көңiл-күйiнiң дұрыcтығы, яғни шынығуды бaлa өз еркiмен 

қaлaуы қaжет (бaлaны күштеуге болмaйды, ондaй ic-әрекет бaлa денcaулығынa керi әcер 

бермеcе, пaйдacы болмaйды). Cондықтaн денcaулықты нығaйту технологиялaры 

жaуaпкершiлiкпен ойын әдicтерi aрқылы кешендi түрде өтуi керек. Жac ерекшелiктерiне 

бaйлaныcты жaттығу түрлерiнiң кешенi ойлacтырылып және де күрделi түрде 

топтacтырылaды. Бaлa aғзacын шынықтыру мaқcaтындa әр-түрлi терaпиялaрды пaйдaлaну 

өте пaйдaлы деп ойлaймыз. Мыcaлы, aромaтерaпия бaлaлaрдың шaршaғaндығын бacaды 
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және жүйкелерiн тыныштaндырaды. Музыкaтерaпия бaлaлaрдың жүйке-жүйелерiн 

бекiтедi және бaлaлaрдың қиялғa берiлiп, өз әcерлерiн жеткiзуге көмектеcедi. Оcы екi 

caлaны қоcқaндa жaқcы үйлеciм тaбaды. 

Cуреттер терaпияcы (aрттерaпия) бұл өте әcерлi бөлiм. Бaлaлaр cурет caлу aрқылы 

шындықты, өзiне оң немеcе терic әcер еткен жaйттaрды жеткiзе aлaды. Ертегiтерaпияcы 

бaлaлaрдың жүрек түбiндегi aрмaн-қиялын дaмытaды. Ертегiтерaпияcын пaйдaлaнa 

отырып, бaлaлaрдың iшкi дүниеciне үңiлiп, олaрдың тaнымын оятып, оның жеке тұлғa 

болып қaлыптacуынa көмектеcуге болaды. Құм терaпияcын пaйдaлaну бaлaның тaбиғи 

ортaғa тез бейiмделуiне көмектеcедi. 9 Құм терaпияcы қиял-ойды ұштaйды Бaлaлaр 

aурулaрын төмендетуге мүмкiндiктер жacaу үшiн педaгогтaрдың кәciбишеберлiктерiн 

өрлету және де aтa-aнaлaрмен ынтымaқтaca отырып, шынықтыруды кешендi 

ұйымдacтыру. Қорытындылaй келе бiз ұcтaздaр қaуымы бүгiнгi зaмaн aлдымызғa қойып 

отырғaн күрделi мiндеттi aбыроймен aтқaрcaқ, болaшaқ ұрпaқтың денcaулығын нығaйту 

мен caқтaу бiздiң қолымыздa болмaқ. 
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Мы все испытываем стресс в нашей жизни. Поскольку подавляющее большинство 

проблем со здоровьем вызвано или зависит от стресса, важно понять, как стресс влияет на 

ваше тело и научиться эффективным методам управления стрессом, чтобы стресс работал 

на вас, а не против вас.  

Что такое стресс? Стресс - это реакция вашего организма на изменения в вашей 

жизни. Поскольку жизнь включает в себя постоянные как бытовые, так и жизненные 

изменения, невозможно избежать стресс. Вот почему цель человека, попавшего в 

сложную ситуацию, должна состоять не в том, чтобы устранить весь стресс, а в том, 

чтобы устранить ненужный стресс и эффективно управлять остальным. Есть некоторые 

общие причины стресса, которые испытывают многие люди, но каждый воспринимает их 

по-разному.  

Первым, кто стал изучать стресс, был канадский ученый Г. Селье.  По его мнению, 

данные о стандартных реакциях организма, которые возникали из-за воздействия 

различных болезнетворных агентов. Эти данные положили начало учению о стрессе [1]. 

Дж. Эверли и Р. Розенфельд считают, что в превращении большинства 

раздражителей (внешних или внутренних) в стрессоры определенную роль играет 

эмоциональная и мыслительная оценка данных стимулов. Таким образом, большинство 
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стрессовых реакций, испытываемых людьми, на  самом деле, по мнению Эверли и 

Розенфельда, создаются ими самими и длятся столько, сколько им разрешат [2]. 

Р. Лазарус подчеркивал специфику психологического стресса и отличие от 

биологических и физиологических его форм. Он выдвигает идею опосредованной 

детерминации 11 наблюдаемых при стрессе реакций. По его мнению, между 

воздействующим стимулом и ответной реакцией включены промежуточные переменные, 

имеющие психологическую природу. Одним из таких психологических процессов 

является оценка угрозы, которая представляет собой предвосхищение человеком 

возможных опасных последствий воздействующей на него ситуации [3]. 

Стресс может исходить из многих источников, которые известны как «стрессоры».  

То, что влияет на вас больше всего, может быть не таким же, как для кого-то 

другого. Стресс - это нормальная и в какой-то степени необходимая часть жизни. 

Несмотря на то, что это то, что каждый испытывает, то, что вызывает стресс, может 

отличаться от человека к человеку.  

Важным является понять и научиться управлять стрессорами. Стрессоры - это 

ситуации, которые переживаются как воспринимаемая угроза своему благополучию или 

положению в жизни, особенно если проблема борьбы с ней превышает воспринимаемые 

человеком доступные ресурсы. 

Когда человек сталкивается со стрессорами, срабатывает реакция организма на 

стресс, и происходит ряд физиологических изменений, позволяющих человеку бороться 

или бежать. Если это звучит как стресс, это потому, что иногда, когда люди говорят о 

«стрессе» в своей жизни, они действительно говорят о стрессорах; стрессоры приводят к 

стрессовой реакции организма и переживанию стресса. Важно помнить, в основном, что 

стрессоры являются причиной стресса. 

Какие ситуации являются стрессорами? Это может варьироваться от человека к 

человеку. В то время как некоторые вещи, как правило, стресс многих людей - требования 

работы, конфликты в отношениях, напряженный график - не каждый потенциальный 

стрессор вызывает стресс для всех. 

Каждый человек имеет разные стрессоры, потому что каждый из нас имеет 

уникальный набор ресурсов, понимание мира, и способ восприятия вещей. То, что 

кажется угрозой для одного человека, может восприниматься как вызов для другого. 

Из-за этого многие люди испытывают стресс из-за своей работы, своих отношений, 

своих финансовых проблем, проблем со здоровьем и более мирских вещей, таких как 

беспорядок или напряженный график. Обучение навыкам справляться с этими 

стрессорами может помочь уменьшить опыт стресса. 

Стресс можно эффективно управлять многими различными способами. Лучшие 

планы управления стрессом обычно включают в себя сочетание стрессовых средств, 

которые устраняют стресс физически и психологически и помогают развивать 

устойчивость и навыки преодоления. Выделим основные из них: 

1. Необходимо использовать быстрые стрессовые методы. Отдельные методы 

снятия стресса могут работать всего за несколько минут, чтобы успокоить реакцию 

организма на стресс. Эти методы предлагают «быстрое решение», которое помогает вам 

чувствовать себя спокойнее в данный момент, и это может помочь несколькими 

способами. Пресечение реакции на стресс в зародыше также может удержать от 

хронического стресса. 

2. Следует вырабатывать привычки снятия стресса. Некоторые методы менее 

удобны для использования, когда человек находится в середине стрессовой ситуации. Но 

если практиковать их регулярно, они могут помочь справиться со стрессом в целом, 

будучи менее реактивными на него и более способными быстро и легко обратить свою 

реакцию на стресс. Долгосрочные здоровые привычки, такие как физические упражнения 

или регулярная медитация, могут помочь повысить устойчивость к стрессорам. 
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3. Если возможно, то стрессор необходимо устранить. Возможно, человек не 

сможет полностью устранить стресс из своей жизни или даже самые большие стрессоры, 

но есть области, где возможно свести его к минимуму и довести до управляемого уровня. 

Любой стресс, который можно вырезать, можно свести к минимуму общую нагрузку на 

стресс. Например, прекращение даже одного токсичного отношения может помочь вам 

более эффективно справиться с другим стрессом, который вы испытываете, потому что вы 

можете чувствовать себя менее перегруженным [4]. 

Открытие широкого спектра методов управления стрессом, а затем выбор 

сочетания, которое соответствует вашим потребностям, может быть ключевой стратегией 

для эффективного снятия стресса. 

Так же, как стресс воспринимается по-разному каждым из нас, стресс влияет на 

всех нас разными способами. Один человек может испытывать головные боли, в то время 

как другой может почувствовать расстройство желудка, который является общей 

реакцией, а третий может испытывать любой из ряда других симптомов. Стресс может 

повлиять на иммунитет, что может повлиять практически на все сферы здоровья. Стресс 

также может влиять на настроение во многих отношениях. 

Однако, когда дело доходит до снятия стресса, нет единого варианта для всех. То, 

что работает для одного человека, может не работать для другого. И то, что работает для 

вас дома, может быть не тем вариантом, когда вы на работе или в группе.  

Поэтому важно иметь в своем распоряжении различные инструменты для снятия 

стресса. Исходя из этого человек  выбирает конкретную стратегию, которая лучше всего 

подходит для ваших текущих обстоятельств. 

Так, ведение журнала обычно включает в себя практику ведения дневника или 

журнала, который исследует мысли и чувства, окружающие события вашей жизни. Данная 

форма работы, как инструмент управления стрессом и самоисследования, лучше всего 

работает, когда делается последовательно. 

Один из самых эффективных способов снижения стресс является ведение журнала, 

в котором подробно описываются чувства и мысли, связанные со стрессовыми 

событиями, обсуждение темы в терапии и решения для мозгового штурма. Выбор метода 

может зависеть от потребностей и свойств самой личности [6, с.127]. 

Таким образом, стресс является частью жизни каждого человека. Создание плана 

управления стрессом часто является одной из частей плана для общего благополучия. 

От незначительных проблем до серьезных кризисов стресс является частью жизни. 

И хотя вы не всегда можете контролировать свои обстоятельства, вы можете 

контролировать, как вы реагируете на них. 

Когда стресс становится непреодолимым или хроническим, он может сказаться на 

самочувствии. Вот почему важно иметь эффективные средства для снятия стресса, 

которые могут успокоить ум и тело. 
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Galina Kitaygorodskaya's method is a different psychological way to achieve a 

pedagogical goal. And, as you know, the psychological support of intensive training requires 

appropriate organization of educational material and educational process. Therefore, in my 

lessons, I try to implement the basic principles that underlie the method ofKitaygorodskaya: 

1. The principle of personal communication. The implementation of this principle in 

practice means, for example, that when I ask a question, I try to listen to my student not only and 

not so much as a «student», but also as an interlocutor, a partner. This ability is manifested in the 

reaction to the content, meaning of what the student said. For a teacher who uses elements of 

intensive training, this is a particularly important quality, since he must be able to build 

communication in the study group on the type of real communication, «weaving» into this 

context of informal personal communication training material (exercises). 

2. The principle of game organization. I create exercises to solve specific learning tasks 

on a specific language and speech material, and then combine them in the scenario of the lesson. 

Communicative tasks in the exercises are formulated as natural life situations, based on a 

specific language and speech material that is planned by the teacher for a certain stage of its 

development. The constant change of roles and situations in the classroom helps to maintain the 

motivation of speech actions of students with a large number of repetitions of the same language 

units and grammatical phenomena, which is a necessary condition for the formation of a strong 

and flexible speech skill. 

3. The principle of collective interaction. Based on this principle, I define a way of 

organizing the educational process in which: 

- students actively communicate with each other, exchanging educational information, 

thereby expanding their knowledge, improving skills; 

- favorable relationships are formed between the participants, which serve as a condition 

and a means of effective learning and creative development of each; 

- the success of each is the success of the others. 

The method of intensive training in foreign languages is based on a large number of 

different grammatical, lexical, phonetic exercises that are performed by students in a short time. 

But using the Kitaygorodskaya method, the teacher not only immerses students in complex 

exercises, he also teaches by communicating - through communication and means of 

communication. To be interesting and sociable, while developing the sociability of their 

listeners-this is the uniqueness of the teacher-philologist. Provide real, personal, confidential, 

friendly, focused on a specific person, when the teacher is interested in everyone. 

The peculiarity of the method is that the teacher gives quite large amounts of materials. 

From the first to the last lesson, a certain plot is built, the heroes of which are the students, each 

time waiting for new events that will happen to them.  The method of intensive English language 

training is also combined with a special technology, the so-called «exhaust memory», which 

provides involuntary memorization of certain phenomena in a foreign language.       It is known 

that gesture, melody, rhythm «pull» from a person the phrase that was associated with them. The 

child remembers because the material is given to him in different emotional registers or using a 

special rhythm, gesture, invented for a specific phrase. This can be a melody, movement, specific 

pronunciation, similarity to the native or second language being studied, which ensures 

memorization. This technique is very often used by me in English lessons and brings very good 

results, the guys are much faster to remember complex words, phrases, stable expressions. I note 
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that this is an insanely exciting process, built on good psychotherapeutic foundations, allowing 

you to remove many complexes and communicate freely.Often the term «intensive training» 

means « dry» study of a huge amount of educational material in a short period of time. And I do 

not deny the presence of a large number of different training grammatical, lexical, auditory 

exercises in my lessons. But based on the methodology of G. A. Kitaygorodskaya, intensity for 

me means tension, but not physical. On the contrary, there is a contrast between physical 

relaxation, relaxation when internal tensions and clamps are removed, and mental activity. I try 

to remove psychological barriers, and the child feels free and comfortable. Tension manifests 

itself on two levels: intellectual and creative. Every few minutes, new tasks are set before the 

audience, which require intense creative work. Imagine that in English lessons children not only 

learn to speak and think in English, they begin to write poetry, show acting and other talents that 

they did not even know about before. For me, intensity is the ability of the teacher to create that 

tension in the group that does not allow for a moment of idleness: there must be involvement and 

inclusion of each student throughout the class. Fatigue is a psychological concept, but it is not 

here. The best conclusion of the lesson can only be the surprise of the ringing bell, and this is a 

very important positive point in using the Kitaygorodskaya method. 

Children's perception of the lesson changes completely, which ensures the success of this 

method. For them, this is no longer a boring lesson filled with the monotonous voice of a teacher 

explaining complex grammatical rules, it is a flash, a burst of emotions expressed in English. 

From the outside, the lessons resemble the lessons of a theater circle in a foreign language. 

Participants in the educational process find themselves as if inside a play written about them and 

for them, and first pronounce their roles for the teacher (this is how learning new words and 

grammatical structures), and then improvise. But this is not just chatter, but thoughtful language 

training. What matters here is not how you speak, but what you say. Thanks to this productive 

method, I had the opportunity to qualitatively teach children not only the basics of grammar, but 

also the basics of spoken language. Because the truism of all followers of this amazing method is 

the statement of its Creator GA Kitaygorodskaya that from the very beginning of conversation in 

English and any other foreign language, the child must understand why he uses a particular 

grammatical construction. Of course, such an unconventional method of teaching foreign 

languages has many followers, especially in high school, while teachers «foreigners» in high 

school, for reasons I do not understand, rarely use it. 

In terms of working in such an educational institution as the «Gymnasium of arts», the 

use of the Kitaygorodskaya method brings very good results. From the first lessons, fifth-

graders, children who are just starting to learn in our school, are immersed in a very complex, 

but exciting process of learning English, and every time they come to my lesson, they ask: «and 

today, we, what will we do?». 

Given that the school curriculum provides for the study of topics that are not always 

interesting to students, some elements of the Kitaygorodskaya method are very helpful in 

«decorating» uninteresting, boring topics. Such as, for example, «Books in our life», perhaps 

someone will not agree, but this topic is rather poorly presented in the textbook, for example, 

author Kuzovlev V. G. Here is an example of how I can turn a boring conversation into an 

interesting, lively dialogue. 

I show the guys a completely blank sheet of paper, folded like a book, and in English I 

ask: «Well, what do you see here?»7 pairs of eyes are fixed on me. «Come on, get creative. It's 

so simple, Don't you see here Romeo and Juliet, suffering from the eternal confrontation of their 

parents Montague and Capulet? Orhereheis, TomSawyer, preparinganothermischief». 

Having given the example of several works by American or British writers, I give my 

students five minutes to prepare to describe their favorite book. The only condition is that the 

monologue should be in English.   And when one of the students starts to tell a story, I as a 

teacher - mentor enter into a dialogue with him, as if casually correcting the wrong preposition or 

suggesting the right word, using facial expressions, gestures, similar to Russian words. 
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A very important factor in the successful application of certain elements of the 

Kitaygorodskaya method is the technical equipment of foreign language classrooms, as well as 

the ICT competence of the teacher, without which the implementation of the principles of the 

method is difficult. It should be noted that in the gymnasium of arts, foreign language teachers 

master new language equipment, use an interactive whiteboard, which allows several times to 

improve the assimilation of British and American speech by students.         As a teacher who is 

only at the very beginning of his pedagogical path, I am constantly in search. I am looking for 

such methods of teaching high school students that would not only improve the quality of 

knowledge, but also increase the level of motivation of students to learn the language. Simply 

put, I want my children to come to my lessons with pleasure! 
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One of the modern trends in teaching methods is a communicative-oriented approach, 

which involves the formation of grammatical skills, preparing students to use speech 

grammatical structures in real life. 

The assimilation and use of grammatical structures in speech, both oral and written, 

usually causes certain difficulties, which are caused by the difference in the grammatical 

structure of the native and foreign language at all levels. Strict consideration of these difficulties 

will help to build a more rational learning process and choose more effective teaching methods. 

Based on this, it is necessary to organize the work on the acquisition of grammatical skills more 

carefully, taking into account the difficulties and problems that may arise in students. 

Grammatical skill is the ability to produce an automated speech action that provides the 

correct morphological and syntactic design of the speech unit. It has the following qualities: 

- automatization (speed of reproduction of grammatical unit); 

- stability (the strength of the assimilation of grammatical structures); 

- flexibility (possibility of application, «transfer» to new situations). 

Conditions for the formation of grammatical skills: 

- preliminary hearing, i.e. the student's attention should be directed to the perception of 

a structure; 

- imitation in speech, i.e. reproduction of structures in speech, it must be associated with 

a specific speech task-repeat to agree or disagree; 

- uniformity of phrases built on the basis of a speech sample; 

- use in exercises of actions by analogy, samples of actions; 

- prevention of errors in speech; 
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- a variety of ways to automate, which generates the ability of the student to use the 

skills in different situations; 

- speech character of exercises. 

There are the following stages of formation of grammatical skill in productive speech: 

Introduction of grammatical phenomena, which is an introduction to the grammatical 

phenomenon, its form, meaning and use in speech. At this stage, it is important to draw students ' 

attention to the communicative function of the studied structure, in order to correctly use this 

structure in speech. The presentation of the material should be bright, colorful, interesting. 

Presentation of grammatical material. Grammatical material should be interesting, so it is 

advisable to enter it in the form of a story, a game, it is possible to use audio materials. 

Fixing grammatical material. It is important that students understand and correctly 

reproduce grammatical material in speech, for this purpose, various exercises are used. 

Control of understanding of the studied. According to the new educational standards, 

students formulate the rules themselves. As a result of successive mental operations 

(generalization - synthesis - analysis), students receive productive knowledge, which is 

especially valuable, because it becomes a personal experience, which is enriched by performing 

exercises to develop oral skills. 

Repetition of the studied grammatical material. At this stage it is necessary to perform the 

exercises by students on their own 

The exercises that form the grammatical skill have certain requirements, the 

implementation of which leads to the quality of the formation of the skill: 

- situational exercises (specially created or natural); 

- motivation; 

- regular repetition of the same type of phrases; 

- the orientation of the student's arbitrary attention to the purpose and content of the 

statement; 

- organization of exercises that ensure the accuracy of the student's actions; 

- imitation of communicative orientation; 

- normal speech rate. 

The ability to correctly combine words, change phrases-is one of the most important 

conditions for the use of language as a means of communication. Mastering the grammar of the 

studied language is important not only for the formation of productive skills in oral and written 

speech, but also for understanding the speech of other people when listening and reading. 

Types of exercises for the formation of grammatical skills. 

The main factor that determines the success of learning speech activity are exercises, as 

in the exercises that simulate the activity, formed, developed and improved speech skills and 

abilities. 

It is advisable to distinguish three types of exercises for teaching students speech activity: 

- language; 

- conditional speech; 

- genuine speech exercises. 

Genuine speech exercises are called exercises in natural communication in various types 

of speech activity (speaking, listening, reading, writing). It is an exchange of information 

motivated by the goals and conditions of training. In artificial school conditions of mastering a 

foreign language, this type of exercise is the most creative and most difficult for students, so it 

completes the entire system of exercises and is used for the development of speech skills 

(«Describe the situation shown in the picture», «Listen to the text, comment on the actions of the 

actors» , etc.). 

Exercises that imitate speech communication in educational conditions are educational-

speech or conditional-speech («Answer the questions on the drawings», «Answer the questions 
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using the specified grammatical form»). This type of exercise is the most effective for the 

formation of speech skills in all types of speech activity. 

Language exercises include all exercises that do not have a communicative orientation 

(«Rewrite sentences, putting verbs in the right time», «Supplement sentences with appropriate 

verbs»), training exercises («Rewrite sentences in the interrogative form», «Form one complex 

sentence from two sentences», «Build a sentence on the model»), exercises that contain some 

elements of educational speech communication («Replace direct speech with indirect», «Write 

sentences in passive»). 

Thus, grammar is one of the aspects of teaching foreign languages, it is both a means and 

a condition of communicative activity. The practical value of learning grammar is determined by 

the fact that grammar facilitates the way of mastering a foreign language. It is known that the 

term «grammar» reflects two concepts: the grammatical structure of the language and the science 

of grammatical structure. 

The practical task of teaching grammar is: 

- in providing students with mastery of the grammatical structure of the language( 

grammatical material necessary for the expression of thoughts in oral and written form, 

understanding them when reading and by ear); 

- in the message knowledge about the structure of the English language (theoretical 

rules). 

In recent years, there has been an increase in practical orientation in teaching grammar, 

which is expressed in a clear selection of the grammatical minimum, in the most rational use of 

time, in the choice of economical and effective ways to explain grammar, in abundant training 

with targeted exercises, in the use of technical means of training. 

Work on the grammar creates favorable conditions for the solution of educational tasks. 

Students learn new facts and phenomena that are not peculiar to their native language. Examples 

are, for example, the category of the plural of a noun, the system of species-temporal forms of a 

verb, the word order in a sentence, etc. 

The study of grammatical phenomena that have an analogy in the native language helps 

to better understand the grammatical structure of the native language. Working on grammar 

develops logical thinking of students, their observation, ability to analyze and synthesize, 

increases the amount of memory. Thus, by teaching grammar, we help the comprehensive 

development of students ' personality, which is the goal of the modern system of education and 

upbringing. 
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Қазіргі заманауи қазақ қоғамындағы жас ұрпақты тәрбиелеу (оның ішінде 

отаншылдық сезімін қалыптастыру) экономикалық және саяси реформа жағдайында 

жүзеге асырылып келеді. Оның үстіне адамдардың әлеуметтік-мәдени өмірі, оқу 

орындары, жастар бірлестіктері мен ұйымдарының жұмыс принциптері айтарлықтай 

өзгерді. 

Отаншылдық - адамның маңызды қасиеті, ол Отанға деген сүйіспеншілікті 

білдіреді. Өзінің мүдделеріне, халқына қызмет етуге, өзінің азаматтық борышы мен елін 

қорғау үшін конституциялық міндеттерін орындауға дайын болу. Бұл қазақ қоғамын 

біріктіруші негізгі қасиет болып табылады. 

Отаншылдық сезімі қоршаған табиғаттың, халық өнерінің және адамның 

тәжірибелік іс-әрекетінің әсерінен туындайды. Бастапқыда бұл сезім бейсаналық түрде 

қалыптасады, мысалы, баланың әкесімен анасына деген перзенттік борышы, оларға деген 

сый-құрметі. Өсе келе оның сезім аясы кеңейіп, достарына, туған көшесіне, ауылына, 

қаласына деген сүйіспеншілігін сезіне бастайды. Тек өсіп, тәжірибе мен білім ала отырып, 

ол біртіндеп өзінің Отанына тиесілі екенін түсінеді. 

Отаншылдық сезімін қалыптастыру, оның мән-мағынасын өсіп келе жатқан жас 

ұрпаққа жеткізу - бастауыш сынып ұстазының басты міндеттірінің бірі.  

Бастауыш сынып-тұлғаның жағымды қасиеттерін, оның ішінде отаншылдыққа 

тәрбиелеудің ең қолайлы кезеңі. Жаңа білімге ашық болу, ой мен сана қалыптасып келе 

жатқан шақта балалардың ұстанымдары мен икемділігі көзге көріне бастайды. Бұл кезең 

баланың өмірінің барлық салаларында сезімдер үстемдік ететін, іс-әрекетті анықтайтын, 

мінез-құлық мотиві ретінде әрекет ететін, айналасындағы әлемге деген көзқарасын 

білдіретін кезең. Көбінесе ақылға қонымды дәлелдер емес, эмоционалды тәжірибе басым 

болады.  Олар жас ерекшелігіне байланысты еліктегіш болып келеді. Мектеп жасында 

қоғам өміріндегі оң және теріс, адамдар арасындағы қарым-қатынас, мінез-құлықтың 

белгілі бір түрін таңдау еркіндігі туралы білім жинақтаудың белсенді процесі жүреді. 

Мұндай уақытта ұстаздың оларға дұрыс бағыт-бағдар беруі  шарт.  

Оқушылар арасында Отанға деген сүйіспеншілікті қалыптастыру процесінде 

эмоционалды тәжірибе тереңірек және тұрақты сипатқа ие болады. Сонымен қатар бұл 

жаста бала бойындағы сезім отбасы мен айналасындағыларда 

шоғырланып,отаншылдықты тәрбиелеуде белгілі бір қиындықтар туғызады. Себебі көзбен 

көріп, қолмен ұстап көруге болмайтын сезімді барынша жеткізу дағдыны қажет етеді. 

Жасы ұлғайған сайын балалардың сезімдері саналы бола бастайды, қарапайым 

бейсаналық эмоциялардан жоғары дәрежелі эмоцияларға ауысу байқалады. Бұл өзгерістер 

қоршаған орта туралы білімді кеңейту, моральдық нормаларды игеру, өзін-өзі бағалауды 

қалыптастыру нәтижесінде пайда болады.   

Егер бастапқыда эмоционалды тәжірибе негізінен ересектердің бағалауынан 

туындаса, біртіндепбастауыш мектеп жасындағы балалардаму мен білім қалыптастыру 

барысында ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіне бастайды, өз әрекеттерін және басқа 

адамдардың іс-әрекеттерін тәуелсіз бағалауды үйренеді. Баланың психикалық дамуымен 

байланысты сезімдердің «ұтымдылығы», олардың қалыптасуындағы сөздің рөлі арта 

түседі.   

Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеуде үлкендердің отаншылдыққа деген 

эмоционалды қатынасының мысалы үлкен мәнге ие. Сондықтан балалардың сезімдері 

ересектер сезімдерінің байлығына байланысты, ал мұғалім оқушыларға жеке сезімдері 
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мен қарым-қатынастарының үлгісімен қатты әсер ете алады. Бұл балалардың отаншылдық 

сезімдерін қабылдауға ықпал ететін маңызды сәт.  Осындай күрделі, жан-жақты сезімді 

қалыптастыру, мысалы, Отанға деген сүйіспеншілік, дамып келе жатқан және тұрақты 

сезімдер - жанашырлық,   мейірімділік, ізгілік негізінде жүзеге асырылады. 

 Отаншылдық қағидаларын тәрбиелеуде баланың өткен тәжірибесі, сезімдер 

тәжірибесі, шындыққа деген көзқарасы маңызды болып табылады. Егер бала балалық 

шақта басқа адамға аяушылық сезімін сезінсе, игі істің қуанышы, ата-анасының 

мақтанышы, ерлікке құрметпен қарау, жақсы адамдармен қарым-қатынастан эмоционалды 

биіктеуді сезінеді. Осылайша, ол эмоционалды тәжірибе алып, «эмоционалды тәжірибелер 

қорын» толтырады. Бұл оның одан әрі өсуі үшін маңызды.  Балалық шақтағы сезімдер із-

түссіз жоғалып кетпейді, белгілі ұстаз, педагогикалық жүйені қалыптастырушы В.А. 

Сухомлинский айтпақшы «жүректің естелігінде» қалады. Сондықтан баланың қоршаған 

әлемде қабылдағанының бәрі оның жан дүниесінде эмоционалды реакция тудырып, 

қоршаған ортаға деген оң көзқарас, сезімдерінің қалыптасуыгың моральдық негізі болып 

табылады. 

Баланы мақсатты тәрбиелеуде оның сезімдері дұрыс тәрбие алмаған балаларға 

қарағанда әлдеқайда бай және әртүрлі болады. 

Қорыта келе отаншылдық сезімін қалыптастыру үшін алдымен бастауыш сынып 

оқушысының бойына адамгершілік сезімдерін сіңіру қажет. Одан барып баланың  

көзқарасы өзгеріп, санасы артады, эмоциональды тәжірибесі байып тұрақтана бастайды. 

Бұл жастағы оқушыларға білімнің үнемі өсіп, дамып келе жатқан жалпылау үрдісі 

тән. Жинақталған өмірлік тәжірибелер арқылы танымдық қызығушылық, жалпылау, 

талдау, салыстыру, жіктеу, белгілі бір белгілер бойынша топтастыру қабілеті 

қалыптасады. Оқушы байқалған құбылыстардың түсіндірмесін іздей отырып, танымдық 

міндеттерді қоя бастайды. Кіші мектеп оқушылары әлеуметтік құбылыстарды тарта 

бастайды, бұған балалар сұрақтары, әңгімелер, ойындар, суреттер тақырыптары дәлел 

бола алады. 

Танымдық қызығушылықтардың пайда болуы- баланың ойдағыдай дамуы мен 

тәрбиесінің, қоршаған ортадағы шынайы құбылыстарына оның оң көзқарасының 

қалыптасуының маңызды шарты. Ересектермен қарым-қатынас көбінесе оқушылардың 

танымдық қызығушылықтарын дамыту мазмұны мен бағытын анықтайды. Ересек адам 

оқушыны танымдық іс-әрекеттің жаңа деңгейіне шығарады, ол оның тез арада дамуына 

ықпал етеді. 

Демек бастауыш мектеп оқушылары үшін оларды қоршаған орта мен қоғам сананы 

қалыптастырудың қайнар көзіне айналады. Олардың бойындағы отаншылдың сезімнің 

негізі осы жас аралығында тәрбиемен біте қайнасып, алдағы өмірдегі әрбір қадамына 

әсерін тигізеді.  

Оқушылардың айналадағы барлық нәрсеге тиімді қатынасы ойын, оқу, жұмыс, 

шығармашылық белсенділіктен көрінетіні белгілі. Олардың іс-әрекетінде маңызды рөл 

атқаратын білім мен сезімдер өздері осы іс-әрекетте қалыптасады және жетілдіріледі. 

Мектеп оқушыларының шығармашылығы (сурет салу, өлең жолдарын құрастыру, 

шығарма жазу және тағы сол секілді шығармашылық ізденістер) олардың 

қызығушылықтары мен қоршған ортасына деген көзқарастарын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Даму бағытына қарай баланың рухани дамуын болжап, оған бақыт-

бағдар беруді қажет етеді. Бастауыш мектеп жасында Отанмен тиімді қарым-қатынастың 

басталуы туыстарына және жақын адамдарына қамқорлық жасау, басқа адамдарға 

қатысты игі істер жасау, адамның еңбегімен жаратылған табиғатты қорғау, өзіне 

жүктелген міндетке жауапкершілікпен қарау қабілеттерінде көрінеді. Мұның бәрі мектеп 

оқушыларының бойында отаншылдыққа тәрбиелеуде үлкен мәнге ие, өйткені іс-әрекеттің 

әлеуметтік себептерінің пайда болуы адамның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастырудың негізі болып табылады. 
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Мектептегі тәрбие жұмысы жүйесінде отаншылдық сезімді қалыптастыру үшін 

оның мәні мен мазмұнын ғана маңызды емес. Сонымен қатар, тұтастай осы қасиеттің ішкі 

психологиялық-педагогикалық компоненттерді де білу қажет. 

Отаншылдықтың қажеттілік-мотивациялық компоненті, ең алдымен, оқу 

процесінде әр түрлі жұмыс формаларының көмегімен, осындай жағдайларды жасау 

арқылы қалыптасады. Оқушыларда өз Отанына деген сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдері 

пайда болады. Көркем әдебиетте көрсетілген отаншылдық идеялары оқушылардың 

қажеттілік-мотивациялық саласын ынталандыруға үлкен әсер етеді. 

Оқушылар өлкетану жұмыстарына қатысқан кезде туған жерге деген 

сүйіспеншілікті сезінеді, туған өлкесінің мемориалдық орындарына саяхат жасайды. Не 

болмаса әскери және еңбек ерліктерін жасаған белгілі адамдармен кездеседі. 

Когнитивті-зияткерлік компонент отаншылдықтың мәнін терең түсінуді 

қалыптастырады. Ол балалардың іс-әрекеті кезінде ерекше байқалады. Атап айтқанда, 

әңгімелерде, отаншылдық тақырыптағы хабарламаларда, әдеби-музыкалық жиындарда 

және ауызша фольклорлық-этнографиялық саяхаттарда.  

Эмоционалды-сезімдік компонент балалардың отаншылдық сезімдерін, 

көзқарастары мен сенімдерін қалыптастырудан тұрады. Бүл оқушылардың бойында 

отансүйгіштік сезімді оятуда үлкен маңызға ие кезең. Себебі эмоционалды деңгейде 

туындаған сезім біртіндеп оның мінез-құлқына әсер етіп, бойына сіңісіп кетеді. Бұл 

жағдайда тәрбие жұмысы отаншылдықтың айқын мысалдарымен толықтырылуы керек. 

Оны мұқият ойластырып, таңдап алу қажет. Нәтижесінде пікірталас элементтерін 

қамтитын педагогикалық жағдайлар туындайды. Оқушылар өзара талқылу барысында 

өзіндік ұстанымдарын дамытады, нақты көзқарас пен ой қалыптастырады. 

Мінез-құлық және ерік-жігер компоненттері - бұл оқушылардың отаншылдық пен 

мәдени тұлғааралық қатынастар саласындағы ерікті көріністерге деген қабілетін 

қалыптастыру. Мұнда түрлі еңбек, спорт, туристік және тарихи-өлкетану жұмыстары, 

мерейтойларды атап өту, ардагерлермен және белгілі адамдармен кездесулер үлкен рөл 

атқарады. 

Отаншылдық сезімді қалыптастыру кезінде ұлттық тәрбие мәселесін шетте 

қалдырмаған абзал. Отаншылдық халықтың салт-дәстүрлері, тілі мен ділімен етене тығыз 

байланысты. Оларға деген құрмет, олардың қадірін түсінбей жатып отаншылдық тұралы 

айтуға болмайды. Бұл олар жайында білімді жаңа ұрпаққа беруді мақсат етеді. Ұстаз әрі 

жазушы К.Д. Ушинский былай деп жазды: «Халықтың өздері құрған және халықтық 

негізде құрылған тәрбиенің де абстрактілі идеяларға негізделген немесе басқа 

халықтардан алынған ең жақсы жүйелерде жоқ тәрбиелік күші бар».  

Отаншылдыққа тәрбиелеу үшін келесі тақырыптарды қолдануға болады: халық 

ауыз әдебиеті, халық поэзиясы, ертегілер, халық ырымдары мен дәстүрлері, яғни еліміздің 

бай рухани құндылықтардың барлығын дерлік.Сабақ көрнекіліктеріне анағұрлым тарихи 

ақпараттарды енгізіп, қолдануға болады. Оқушылар күнделікті өмірде өз халқының салт-

дәстүрлері туралы естиді, біртіндеп білімін қалыптастырады. Осы бағытта жұмыс жасай 

отырып, оқушылар халықтық мәдениетке қатысты қызықтыақпараттарды жинап қана 

қоймады, олар өздері шығармашылық процестің қатысушысына айналады. Мысалы, 

«Ұлыстың ұлы күні Наурыз» мерекесі кезінде балалардың мәдени деңгейі көтеріледі, 

халықтық әстүрлер туралы жаңа білім алады. Бұл отаншылдардың, өз Отанының лайықты 

азаматтарының қалыптасуы үшін маңызды.  

Оқушылардың бойындағы отаншылдық тәрбие кішкентай отанын білуден 

басталады. Көп нәрсе адамды туып өскен жерімен байланыстырады. Туған жер, оның 

халқы, табиғаты санадан өтіп, адам тағдырының құрамдас бөлігіне айналады. Біз қай 

жерде өмір сүріп, қай тілде сөйлесек те, Қазақстан - біздің ортақ, үлкен, қайталанбас 

Отанымыз болып қала бермек. 

Әрқайсымыздың күн сәулесін көрген, өзінің алғашқы қадамдарын жасаған жер 

бетіндегі өзінің тәтті жүрек бұрышы бар. Бұл біздің кішкентай Отаныңыз. Сынып 
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оқушылары «Менің Отаным ...» сурет байқауы, Жеңіс күні мерекесіне арналған 

оқырмандар сайысы, «Күшті және ептілік» спорттық эстафетасысияқты іс-шараларға 

белсенді қатысу арқылы елінің маңызды оқиғаларына етене араласады, бей-жай 

қарамайды. Тіпті балалармен шағын мектеп мұражайына бірнеше рет барып, туған ауылы 

не болмаса қаласы туралы жаңа ақпарат алса, балалар өздерінің туған өлкесі жайында 

біліп, оған жаңа көзқараспен қарайды. Осының бәрі оларды өз Отанының шынайы 

азаматтары, өз Отанын шын сүйетін адамдар ретінде тәрбиеленуі үшін жасалуы керек.  

Біз «Менің отбасымның шыршасы» тақырыбында зерттеу жүргізіп, жиналған 

материалдарды (суреттер, әңгімелер, отбасылық фотосуреттер және туыстарының 

ерліктері) өңдеп, жүйеге келтірдік. Егер мемлекеттің отаншылдары отбасын жақсы 

көрмесе, оларды тәрбиелеу мүмкін емес. Ол үшін алдмен өзіңіздің қоршаған ортаңыз: 

анаңызға, әкеңізге, әжеңіз бен атаңызға, әпке-ағаларыңызға, достарыңызға деген 

сүйіспеншілікті дамытуыңыз керек. 

Жеңіс күніне арналған мереке отаншылдық мен азаматтықты тәрбиелеуде үлкен 

рөл атқарады. Біздің жас отандастарымыздың жиырма жеті миллионнан астам өмірін 

қиған бұл соғыс туралы жас ұрпақ аз біледі. Мектептің маңызды міндеті - ұрпақтар 

арасындағы байланысты әр түрлі формалар мен әдістермен сақтау. Мектептегі ерлік 

сабақтары қызығушылық тудырады. Әсіресе, бастауыш сынып оқушылары оларға үлкен 

қызығушылықпен қатысады. 

Отаншылдық сезімді қалыптастыру жұмыстары мектептегі бүкіл оқу-тәрбие 

процесінің бөлігі ретінде, әсіресе сыныптан тыс жұмыстарда жүргізілуі керек. Мектептегі 

тәрбие жұмысының ерекшелігі - баланың ұлттық дәстүрлеге, ұлттық тарих пен рухани 

мәдениетке белсенді қатысуы үшін жағдай жасайтын арнайы білім беру кеңістігін құру. 

Отаншылдық дегеніміз - отбасы мен жақындарын сүю, оларды құрметтеу, 

конституциялық міндеттерді орындауға дайын болу, әлеуметтік маңызды мінез-құлық пен 

белсенділік. Отаншылдық руханияттың, азаматтардың және жеке тұлғаның әлеуметтік 

белсенділігінің бірлігінде пайда болады. Туған жерінің тарихын біліп, оның қалыптасуы 

мен сақталуына ықпал еткен, өмірін сарп еткен тұлғаларды құрметтеу, салт-дәстүр мен 

әдет-ғұрыптарды жоғалтпай келесі ұрпаққа жеткізу, мәдениетін дамыту, оның әлемге 

танымал ету наыз отаншыл азаматтың бейнесін қалыптастырады. Бұл жолда бастауыш 

мектеп ұстаздарының рөлі орасан зор. Себебі, жұмыстың нәтижесінде мектеп 

оқушыларының отаншылдық санасының деңгейі көтеріледі.  

Қазақстанның тағдыры, оның болашағы мұғалімдердің, тәрбиешілердің, 

мұғалімдердің қолында. Азаматтар мен өз Отандарының патриоттарын тәрбиелеу - 

табандылықты, бірізділік пен үлкен шыдамдылықты қажет ететін ұзақ процесс. Бұл 

мәселені 4 жылда шешу мүмкін емес. Алда әлі көптеген жылдар бойы мектеп жетілдіре 

түспек. Бірақ бастысы ерте балалық шақта қалыптасатыны анық. 
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МЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ДАМУЫ 

 

Абилова А.А. «Бастауыш оқытудың педагогикасы 
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Баланың алғашқы ұстазы - оны мектеп табалдырығын алғаш аттаған кезде қарсы 

алатын, бар мейірімі мен шапағатын төгіп, алғаш қалам ұстатып, оқу мен жазуға 

үйрететін, әріп танытатын мұғалімі. Мұғалім мектептегі басты тұлға. Мұғалім бойындағы 

ең асыл қасиеттердің бірі ол балаға деген сүйіспеншілігі. Мұғалім жұмысының нәтижелі 

болуы, көптеген жағдайда да балаға деген сүйіспеншілікке байланысты. Бірақ мұғалім 

болу үшін, тек сүйіспеншілік жеткіліксіз, ұстаздық мамандықты игеру үшін адамның өз 

ынтасына, шығармашылығына, бейімділігене және мол ынтасына да байланысты. Ғұлама 

педагог, ағартушы Ыбырай Алтынсарин : «Мұғалім балалармен істес болады, егер олар 

бірнәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерін кіналамай, олардың көкейіне қрондары 

алмағаны үшін өзін-өзі кіналауі тиіс» деп жазған. Біздің пікірімізше, балаға деген 

мейірімділік пен сүйіспеншілік - ең алдымен өз мамандығын жақсы көріп, түсінуі, балаға 

үйретем деген ынтасының болуы және өз пәнінен көбірек ақпарат пен білімін толықтыру 

және балаға сол білімін үйрету болып табылады.»Надан адамның күні - қараң, келешегі 

тұман», - деп Міржақып Дулатовайтып кеткендей, егеменді еліміздің тірегі - білімді 

ұрпақ. Бүгінгі өмір талабы да ақыл-ойы терең, шығармашылық қабілеті жоғары жеке 

тұлғаны қалыптастыру. Сондықтан оқушыларымыздың іскерлік дағдылары мен білімге 

деген құштарлығын ояту, талап-жігерлерін жетілдіру тек ұстаздардың қолында. Себебі, 

иманды қыз бала, адамгершілігі мол ер-азамат бұл кез-келген мемлекеттің байлығы. 

Қадыр Мырзалиев ағамыз айтқандай: «Елдікті білу өз тарихыңды зерттеуден басталады» 

деген, яғни оқушыларымызды ұлтжанды, тәрбиелі азамат етіп тәрбиелеу, 

шығармашылыққа шыңдау міндет. 

Шығармашылық дегеніміз кең мағынада адамның өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі, 

өмірде сапалы әрі дәлелді шешімдер қабылдай алуына, өмірден өз орнын табуына 

көмектесетін әдіс-тәсіл. Жалпы ұстаздардың басты мақсаты мен міндеттері оқушылар 

бойында шығармашылық қабілеттері мен интеллектуалды дамуыларын ұштастыру. ҚР-

ның Білім туралы Заңында «Әр баланың интеллектуалдық дамуы, жеке адамның 

дарындылығын таныту деген сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отыр» деп жазылған. Өз 

зерттеу жұмысымызда интеллектуалдық даму дегенді, оқушы бойындағы дарындылық 

қасиет және ақыл ой дамуымен теңедім. Дарындылық табиғи талантпен шектелмейді, 

шыдамдылық пен көп еңбекті қажет етеді. Оқушы бойындағы интеллектуалдық қабілет 

пен шығармашылық қасиеттерін қалай дамытуға болады? Көптеген педагогтар мен 

психологтардың тұжырымдарына сүйене отырып, баланың бос уақытын тиімді 

ұйымдастыру оқушы өмірінде ерекше орын алатынын меңгердім. Сондықтан оқушының 

бос уақытын дұрыс ұйымдастыру, сүйікті ісімен айналысуы, адамгершілік, ақыл-ой, 

эстетикалық т.б. дамуларын әрі қарай шыңдау түсуге көмектеседі. Баланың 

шығармашылық қабілетін дамыту тек мұғалімнің  ғана міндеті емес, сол сияқты 

отбасының да маңызы өте зор. Бірнеше жыл жұмыс істеу барысында,өз тәжірибеме сүйене 

отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттері екі түрлі әрекетте дамитынын 

анықтадым. Біріншіден, кез келген оқушы оқу әрекетінде адамның жылдар бойы 
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жинақтаған тәжірибесін меңгерсе, екіншіден, кез келген оқушы шығармашылық әрекет 

арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін дамыта алады. Оқу әрекетінен шығармашылық іс-

әрекеттің айырмашылығы-баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуы, өзінің идеясын жүзеге 

асыра алу қабілеті. Шығармашыл ұғымын кеңінен қарастыратын болсақ, оқушының 

дарындылығы, ғни бір іске деген қызығушылығы, және іске асыруға деген талпынысы. 

Оқушылар арасында шығармашыл емес оқушылар кездесе ме?Өз тәжірибеме сүйенетін 

болсам, шығармашыл емес оқушылар болмайды деп айтқым келеді, тек сол 

дарындылықты әрі қарай дамытып, дер кезінде анықтай алатын ұстаз және отбасы 

тарапынан көп мүмкіндік жасалуы қажет. Яғни мектеп пен отбасы арасында тығыз қарым 

- қатынас орнауы қажет. Кей жағдайда ата - аналар баланың бос уақытын дұрыс 

ұйымдастырмайды, яғни баланы әр түрлі секциялар мен шығаршылығын дамытатын 

үйірмелерге жазады. Бірақ уақыт өте келе, бала өз қалауына байланысты, өзіне ұнайтын 

үйірмелерге қатысады. Яғни, ата - ана тарапынан оқушылағ деген қысым болмауы керек. 

Сол кезде оқушының шығармашылық және интеллектуалды дамуы қатар жүреді деген 

ойдамыз. Жаңартылған бағдарлама бойынша да оқушыны еркін тәрбиелеу негізгі мақсат 

болып отыр.  

Оқушының интеллектуалды дамуын зерттеген педагогтар өте көп. Ақыл-ой 

тәрбиесін беру жолдарын Л.С. Выготский , Л.В. Занков т.б. терең зерттеді. Оқушының 

интеллектуалды дамуын  өсіру үшін, білімді бере беру жеткіліксіз, ақыл-ой жұмысының 

тәсілдеріне үйрету керектігін де дәлелдеген. Осыған байланысты қазіргі кезде оқушыны 

интеллектуалды және  шығармашылық жағынан дамытатын үйірмелер өте көп. Осыған 

мысал ретінде, біздің мектебімізде «Менталды арифметика», «Он саусақ» т.б.пәнінен 

оқушыларға үйірме ашылып өз жұмысын жалғастырып келеді. Осындай үйірмелердің  

мақсаты - оқушы бойындағы дарындылық қабілеттерін дамыту, ақыл - ойын өсіру. 

Қосымша үйірмелерге үзбей қатысатын оқушылардың сәл де болса, басқа оқушылардан  

айырмашылығы болады. Кейде логикалық есептерді тез шеше алады, әр түрлі 

тапсырмаларды тез орындай алады. Әрине оқуда өзін жақсы көрсетуі тек үйірмелерге 

қатысудан ғана емес, бұл үлкен талап пен еңбектің жемісі болып табылады. 

Ұстаз әр оқушының  шығаршылық іс-әрекетінің дамуына жағдай туғызуы керек. 

Оқушының шығармашылық іс - әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз оқушыны ойлай білуге 

үйрету екені сөзсіз. Мектеп табалдырығын жаңа аттаған баладан шығармашылық 

қабілетті талап етпес бұрын, оны соған үйреткен жөн. Оқушының ойлауын, зейінін, 

интеллектісін дамыта отырып, ойлау қабілетін, шығармашылық іс-әрекетін жоғары 

деңгейде көтеруге болады. Балалардың шығармашылық қабілеті мен интеллектуалды 

дамуын көбінесе математика сабақтарында дамытуға болады. Қазіргі жаңартылған 

оқулықтарда әсіресе,1 сынып математика оқулығында баланың ақыл-ойын өсіруге 

байланысты логикалық есептер өте көп. Кішкентай балалар логикалық есептерді тез 

шығару үшін, мұғалімнің сабақ беру әдіс-тәсілдері де түсінікті әрі оқушыларға сіңімді 

болуы қажет.  

Өз жұмысымызды қорытындылай келе, мынадай түйін түюге болады: баланың 

интеллектуалды және шығармашылық дамуы дұрыс ұйымдастырылған демалыс пен еңбек 

түрлерінің ретпен жүргізіліп отыруын қажет етеді. Ата - ана мен мұғалім  бірлесе тығыз 

жұмыстар орындаса, және оқушы осылардың бәрін біріздік жүйемен басшылыққа алып 

отырса, оқу еңбегінің тиімділігі артады. Бастауыш сынып оқушылары болғандықтан 

оқушыны мадақтап, ынталандырып отырған дұрыс.Оқушының қиялын дамыта отырып, 

ойын дамытамыз. Ойы дамыған оқушымыздың интеллектуалдық дамуы артады,  

шығармашылық әрекеті жоғары деңгейге көтеріледі. Жан-жақты дамыған ұрпақты 

тәрбиелеу барша ұстаздардың ортақ міндеті. 
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XIX ғасырдың екінші жартысында тұтас алғанда Қазақстанда және жекелеген 

облыстар бойынша халықтың табиғи орын ауыстыруы мен ішкі көші-қон үрдістерінің 

салдарынан дамып отыратын және үнемі өзгерістегі құбылыс ретінде халық санының өсуі 

кең-байтақ өлкедегі әлеуметтік-экономикалық, саяси үрдістің бүкіл барысына зор ықпал 

жасады. Кейіннен негізінен алғанда екі әкімшілік-аумақтық басқармалар - Түркістан және 

Дала генерал-губернаторлықтарының құрамына енген орасан үлкен аймақтың тарихи-

демографиялық ахуалының жай-күйіне талдау жасаған кезде, түрлі тілде сөйлейтін 

тұрғындардың санында ғана емес, оның түрлі жылдардағы өсу серпінділігіндегі кейбір 

өзгерістер, дұрысырақ айтқанда, елеулі ауытқу фактілері, соның ішінде ол 1897 жылғы 

жалпыға бірдей санақ материалдарынан көрінеді. Қазақстан өзінің геосаяси орналасуы 

тұрғысында, эволюциялық дамуының барысындағы ішкі үрдістердің басымдық рөлі 

жайында айтпағанның өзінде, тарихи демографиялық жағынан да шектес 

аумақтардыңықпалына ешбір ұшырамай тұра алмады. 

Сондықтан бұл зор кеңістік, сондай-ақ оның халқы қазақ жерлерін империяның 

құрамына қосып алу аяқталғанға дейін тіпті шамамен болса да ешқа-шан «есептеп 

шығарылған» емес. 

Ұлан-ғайыр Сібірдің 1/3 бөлігі болған құрғақтағы 40 000 шаршы миль жер 

негізінен Қазақстан аумағының бөлігін ғана құрады. «Сібір ведомствосының 

қазақтарына» (23 000 шаршы шақырым) және Орынбор ведомствосының қазақтарына (17 

000 шаршы шақырым) сараланған дала аймақтары туралы азды-көпті деректері болған 

саяхатшылар, Орыс армиясы Бас штабының офицерлері, Императорлық Орыс 

географиялық қоғамының мүшелері, Орынбор және Батыс Сібір генерал-

губернаторлықтарының шенеуніктері жалпы алғанда, мысалы, Оңтүстік аудандарды, 

Жетісуды абстрактілі түрде білді. Тұтас алғанда, Қазақстан туралы онша тартымды емес, 

кең-байтақ аумақты «жартылай жабайы көшпелі азиаттар» мекендеген шөлдегі ел деген 

жеңіл ойлы пікір туғызды [1, 3 б.]. 

Көрнекті тарихшы И. Завалишин мұндай жансақтықтың бос сөз екенін көрсете 

келіп, негізінен алғанда, Ресейдің өлкені игеру және қоныстандыру жөніндегі 

жоспарларының жүзеге асырылу себептерін дұрыс негіздеп, былай деп жазды: «…бұл 

қазір Ресейдің Орта Азияға қарай жылжуындағы аса бағалы табыстарының бірі, тіпті 

Амур мен Уссуриден көп жағынан алғанда маңыздырақ, өйткені Амур өте шалғайда 

орналасқан, оны игеріп, әскери базаға айналдыру аса қымбатты түседі, ал Қазақ даласы 

Омбының жанында тиіп тұру және Жетісуда, Іледен арғы өлкеге бару мен тұрады әрқашан 

қамтамасыз етуге болады, өйткені ондағы табиғат пен өсімдіктер орыстың оңтүстік 

губернияларынан ғана емес, сонымен қатар Солтүстік Италиядан да кем түспейді. 

Ақырында, болашақта халықтың тығыздығы артып, орыс губерниялары жаңа жерлерді 

қатты талап еткен кезде ұлан-ғайыр отар үшін бұл дайын тұрған және құнарлы негіз… Ал 

Англия мен Францияда мұндай қолайлы деректер бар ма?» [1, 7 б.]. 
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Аймақтағы отаршылдық саясаттың түпкі мақсаты айқын анықталғанмен, оны 

жүзеге асыру көп жағынан демографиялық жағдайдың өзіндік ерекшелігіне байланысты 

болды, 1867-1868 жылдардағы реформаға дейін, екі аймакты қоспағанда, кен-байтақ 

Қазақстан халқының нақты саны туралы саны статистикалық мәліметтер болмады: Бөкей 

Ордасында - 1850 жылы нақтыланған деректер бойынша ондағы еркек және әйел 

тұрғындарсаны 114 950 адам болған. Сібір қазақтарының облысы бойынша неғұрлым 

ашық деректер келтіруге болады. Оған баса назар аудару екі жағдаймен түсіндіріледі: 

біріншіден, ол кең-байтақ кеңістікті алып жатты және өзі құрылған уақыттан кейін 758 

000 шаршы шақырымға дейінгі жерді алып, солтүстіктен оңтүстікке қарай Сібір шебінен 

Шу өзеніне дейін созылып жатты, батысында Орынбор қазақтарының облысымен 

шектесті; екіншіден, Сібір қазақтарының облысы, шамамен алғанда, Кенесары ханның 

көтерілісі жеңіліс тапқаннан кейін 10 жыл ішінде, Қазақстандағы басқа әкімшілік 

басқаруларға қарағанда губерниялық жүйеге жақындатылып, 8-10 округті біріктірді, 

сөйтіп Батыс Сібірде енгізілгендердің көбісін өзіне жинақтады. Бұл жағдай қазақ 

халқының өсуі серпінділігін шамамен болса да, көзге елестеуге мүмкіндік береді: қазақтар 

саны 1852 жылы - 181 731 еркек, 154 091 болса; орыстар - 11 591 еркек, 8099 әйел болған; 

1857 жылы қазақтар (еркегі мен әйелі) - 259 720,
 
1858 жылы 268 678 адамды құраған [2].

 

1858 жылы қазақ даласындағы келесі әкімшілік бөлініс - бірқатар сыртқы округтер 

әкімшілік құрамынан алынған, 1854 жылы құрылған кең-байтақ Семей облысының халқы 

еркектері мен әйелдерін қоса алғанда 261 487 адам болды [3]. Қосымша деректер 

анықталған жағдайда келтірілген мәліметтердің өзгерістерге ұшырауы мүмкін, бірақ 

соның нәтижесінде реформаға дейінгі уақыттағы Қазақстанда тұрғындардың негізгі бөлігі 

казақтар болған, ал империяның басқа бөліктерінде салық төлейтін халық санын анықтау 

үшін әрбір үш жыл сайын жүргізілетін ревизиялық санақ дейтіндер жүзеге асырылмады 

[4].
 

Қазақстан халқының полиэтникалық құрамының қалыптасуы туралы, оның негізгі 

көздері мен себепші куәліктері туралы айтқанда, ең алдымен оның бастапқы кезеңіне 

сипаттама беру керек. Ең басты өзгертуші құбылыс ретінде көрінсе де бұл үрдіс 

алғашқыда, қысқа мерзім ішінде негізінен алғанда өлкені мекендеушілердің 

моноэтникалык құрылымын сақтап қалады. 

Патша өкіметі Сібірді, Қазақстанның солтүстік-батыс және оңтүстік-шығыс 

аудандарын отарлау арқылы Ресейдің ішкі губерниялары мен Украинадан шаруаларды 

көшіріп, солар арқылы Оралдан арғы шет аймақта әлеуметтік тірек жасауды ойластырды. 

Жаңадан құрылған облыстардың бәріне дерлік орыс-украин шаруаларын нысаналы 

түрде қоныс аударту ХІХ ғасырдың 70-жылдарының басында басталып, 80-жылдарда ол 

жаппай сипат алды. 1889 жылғы 13 шілдеде патша өкіметі село тұрғындары мен 

мещандардың қазыналық жерлерде ерікті түрде қоныстануы туралы арнаулы ереже 

әзірлеп, оны бекітті. 

Жаңа ережеде Томск, Тобыл губернияларындағы, сондай-ақ Жетісу, Ақмола және 

Семей облыстарындағы қоныстану аудандары нақты белгіленді. Шаруаларды жаппай 

қоныс аудартумен өлке халқының демографиялық құрылымы өзгертіліп қана қоймай, 

сонымен қатар байырғы мекендеушілердің пайдалануынан мал шаруашылығы үшін де, 

ұлғайып келе жатқан егіншілік үшін де жарамды жақсы жерлер зорлықпен тартып 

алынды. 1885-1893 жылдар аралығында ғана Ақмола облысында қазақтардан 251 779 

десятина жер тартып алынып, ер адамдар саны 10 940 болатын 24 қоныс аудару учаскесі 

құрылды, ал шектес Семей облысында 33 064 десятина жер тартып алынды. 

Келімсек халықтың барған сайын ерекше жедел өсе түскен ағыны Жетісу 

облысының еншісіне тиді. 1868-1880 жылдарда мұнда 3 224 отбасы қоныстанды, олардан 

2 099 отбасы қыстақтар құрды, ал 1 225 отбасы қалаларда ірге тепті. 13 жыл ішінде (1880-

1893 жылдар аралығында) еркек және әйел халқының саны 2 269 520 адам болған 

Түркістан өлкесінің халқы 3 102 385 адамға дейін көбейді, яғни негізінен алғанда қоныс 

аударушылар есебінен шамамен 37 %-ға өсті [5].
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Қазақстан оңтүстігінің ең ірі аймағы - Сырдария облысында орыс-украин 

шаруаларының негізгі қоныстану аудандары Шымкент, Ташкент, Әулиеата уездері болды. 

Оларда 1884-1892 жылдарда 37 қоныс құрылды. Қоныс аударушылар қоныстарының 

біршама қауырт өсу серпінділігі, мысалы, Әулиеата уезінде мынадай болатын: 1874 жылы 

331 тұрғыны бар Михаиловское, 1876 жылы 1102 адам тұратын Шалдоварское, 1877 

жылы 340 адам тұратын Дмитриевское, 1881 жылы 658 адам тұратын Покровское, 331 

адам тұратын Каменка, 1884 жылы 449 адан тұратын Николаевское, 1885 жылы 555 адам 

тұратын Мерке, 1886 жылы 643 адам тұратын Александровское, 226 адам тұратын 

Кузьминское, 1889 жылы 210 адам тұратын Подгорное, 210 адам тұратын Шапалово, 1890 

жылы 71 адам тұратын Луговое, 71 адам тұратын Бурное, 154 адам тұратын Ключевое, 

1892 жылы 106 адам тұратын Ровное, 753 адам тұратын Грозное, 261 адам тұратын 

Головочевское, 401 адам тұратын Гроднево, 139 адам тұратын Степное селолары құрылды 

[6].
 

1889 жылы «Село тұрғындары мен мещандарды қазыналық жерлерге 

қоныстандыру туралы» заң қабылданып, ал 1891-1892 жылдарда бұл ереже Торғай, Орал 

облыстарына қолданылды. Осы актімен қоныс аудару қозғалысын үкімет толығымен өз 

қолында ұстап, жеке отарлауға елеулі шек қойды. Енді жер үлестерін алу үшін арнайы 

рұқсат талап етілді. Алайда Петербург өкімет орындарының көші-қон үрдісінің бұрынғы 

стихиялық сипатын калайда бір реттеуге мүлде іске аспады. 

Орыс-украин шаруалары санының қаулап өсуін қоныстандыру және қазақтарды 

ғасырлар бойы ірге тепкен орындарынан ығыстырып шығару саясатының ең басты 

нәтижесі ретінде ғана емес, сонымен қатар жаңа қоныс аударушылардың негізгі бөлігінің 

жас мөлшерінің төмендігі, өмірлік белсенділігінің мол болуы, бала туудың адам өлуінен 

басымдығының салдары ретінде де қарастырған жөн. Алайда бұл тұрғыдан алғанда 

ертеден тұратын қазақтардың ерекшелігі фактісін атап өту керек. Оларға ең алдымен 

табиғи өсім тән болатын. 

Тұтас алғанда, қоныс аударушылар санының кауырт өсуін 1870-1914 жылдардағы 

деректер көрсетеді, ол: Ақмола облысында - 721 091 адам, Семейде - 159 972, Жетісуда - 

156 826, Сырдарияда - 61 212, Торғайда - 226 825, Оралда - 108 467, барлығы - 1 434 393 

адам. 

Қазақстан аумағына ішкі губерниялардан қоныс аударушылардың ағылып келуі 

арқасында ғана емес, Қытайдан да келушілер қоныстандырылды. Құлжа өлкесінің Цин 

империясына қайтарылуына байланысты дүнгендер, ұйғырлар мен қазақтар бұқарасы 

Қазақстанға және көршілес Қырғызстанға қоныстануға тілек білдірді. Құлжа туралы 

елеулі зерттеулердің өте хабардар авторы С.Н. Велецкий «шамамен алынған деректер 

бойынша» қазақтардың санын еркектер бойынша 20 000 адамға жуық; ұйғырлар - 51 мың 

адам, дүнгендердің жалпы саны 4 мың адамнан аспайды деп анықтаған [7]. Ал Жетісу 

өлкесіне келгендері қанша? Д.А.Исаев 90 мың адам дейді [8].
 
C.Ростовскийдің пікірінше, 

120 240 дүнген мен «тараншыдан» Жетісуға 60 000 адам көшіп келген [9]. Н.Н.Пантусов 

басқа деректер, 1871-77 жылда ішінде - Верный уезіне 26 164 ұйғыр, 1 126 дүнген, 

барлығы еркек-әйелі
 
бар 27 290 адам болды деген дерек келтіреді; Жаркент уезіне 19 209 

ұйғыр, 1 347 дүнген, барлығы еркек-әйелі бар 20 556 жан келген. Жиынтығы 47 846
 

адамды құраған [10]. 

Қазақ автономиялық республикасы құрылғанға дейінгі бірінші және бірден-бір 

1897 жылғы жалпыға бірдей халық санағы империя, соның ішінде Қазақстан халқының 

саны мен құрамының өзгеруі туралы қызықты деректер береді. Кейбір кемшіліктеріне 

қарамастан, ол халық саны жөніндегі азды-көпті дұрыс ақпарат көзі болып табылады. 

Оның жүргізілуін елде капитализм дамуының қажеттері туғызды.  

Байырғы халық санағын жүргізу мерзімі көшпелілер қыстауларының 

бытыраңқылығына және орналасқан жерлерінің қиындығына байланысты ұзартылды. 

Есептеуді 1896 жылғы қараша және желтоқсан айлары ішінде, яғни Ресей 

губернияларындағыға қарағанда едәуір ертерек жүргізу жорамалданды. 
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Санақ бойынша облыстар халқының саны: ерлер мен әйелдерді қоса алғанда 

Ақмолада - 645 232, Семейде - 684 590, Жетісуда - 663 769, Сырдарияда - 835 432, 

Торғайда - 453 416, Оралда - 645 124 адам, бүкіл Қазақстан бойынша - 3 927 560 адамды 

құраған [11].
  

 
Халық санағы этникалық топтардың тілдік арақатынасын анықтауға мүмкіндік 

берді. Әрине, екі генерал-губернаторлықта қазақтар көрінеу көпшілік болды: Дала 

генерал-губернаторлығы бойынша - қазақ тілін 1 903 030 адам немесе халықтың жалпы 

санының 77,1%-ы, орыс тілін - 431 184 адам немесе 17,8 %-ы, украин тілін - 37 673 - 1,5%, 

татар тілін - 41 765 - 1.6% білген, одан әрі тілдік топтарды таратушылар саны кему 

принципі бойынша мордвиндер, немістер, еврейлер, башқұрттар, поляктар, өзбектер, 

сондай-ақ саны 1000 адамнан аспайтын халықтардың тілдері бойынша литвалықтар, 

латыштар, молдавандар, грузиндер, қалмақтар, чехтар, француздар, шведтер, ағылшындар 

және т. б. келеді. Байырғы халық басым жағдайда болған оңтүстік аудандарда 

тұрғындардың этникалық құрамы алуан түрлі: қазақтар - 1 198 112 - 79%, жалпы халық 

санына шаққанда, өзбектер - 74 539 - 4,95%, орыстар - 71 049 - 4,80%, қырғыздар - 58 700 - 

3,9%, ұйғырлар - 55 815 - 3,70%, украиндар - 12 143 - 0,81%-ды құраған [12]. 

Тұтас алғанда, халықтың санындағы, этникалық және ұлттық құрамындағы елеулі 

өзгерістер қазақ ұлтының ғана емес, басқа ұлттардың да әлеуметтік-экономикалық өміріне 

капиталистік катынастардың ықпал жасап, шаруашылық саласында, олардың арасындағы 

өзара қатынастарда дами бастағанын көрсетті. Ұйымдастыру ісіндегі, жүргізу тәсіліндегі, 

мәліметтерді өңдеудегі жекелеген кемшіліктеріне қарамастан, 1897 жылғы жалпыға 

бірдей халық санағының орасан зор ғылыми-практикалық маңызы болды, қоғам 

тіршілігінің негізгі параметрлерін анықтап, қазақ ауылының экономикалық томаға-

тұйықтығын күйретті, кең-байтақ өлкеде отаршылдық тәртіптерді одан әрі нығайтып, 

орналасу тығыздығының тұрғындар құрамы жөнінен өте ала-құла екенін ескере отырып, 

халықтың келімсек контингентін одан әрі орналастыру жөніндегі үкімет жоспарларын 

жеңілдетті. 
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Брак, семья, взаимоотношения в семье - сложнейшие личные проблемы человека, 

от решения которых зависит как семейное счастье, так и благополучие всех в целом. 

Одним из самых стрессовых событий в жизни, негативно влияющих на благополучие 
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взрослых и детей является развод. Развод и его психологические следствия представляют 

актуальную проблему любого современного общества.  

Негативные отношения в семейном кругу, являются одним из стрессовых 

ситуаций, которые влияют на человека, в последующем может появится восприимчивость 

к различным родам заболеваний. 

В последнее время развод все более становится распространенным явлением. 

Главным вопросом является влияние на психику ребенка любого возраста. Эта тема 

является актуальной, поскольку в нашем мире разводы приобретают яркий характер.  

Семья для ребенка является одним из важнейших  аспектов в его жизни. Дети берут 

примеры со своих родителей и используют их в различных жизненных ситуациях. 

Ежегодно во всем мире через определенный промежуток времени люди сталкиваются с 

такой проблемой как развод, и наблюдается огромное их влияние на психику детей. 

Развод родителей можно назвать самым сильным эмоциональным потрясением для 

ребенка. Ребенок реагирует на данное событие непониманием, страхом, боязнью потерять 

главную опору в жизни.  

Основной проблемой является то, что после прекращения брака дети остаются с 

кем-то из родителей - или с мамой, или с папой. Общения с тем родителем, который 

проживает отдельно, как правило, ограничено, если не исключено вовсе по каким либо 

обстоятельствам.   

По последним данным в СМИ, количество разводов в Республике Казахстан  на 

2019 год  имеет тенденцию их снижения на 2,7%, до 13тыс. [1]. 

Чаще всего разводы происходят по причинам недопонимания мужа и жены, измен, 

сложная жизненная ситуация и т.д. Ребенку в этот момент сложно выбрать между 

родителями, что приводит к тому, что ребенок перестает ценить институт семьи, 

зацикливается на проблеме и в будущем с ним может произойти такая же ситуация. 

Развод родителей может способствовать появлению у детей и других  чувств. К 

примеру, ребенок может ощущать себя отвергнутым, чувствовать себя ненужным для 

окружающих. Результатом такого поведения возможно появление агрессивности к людям, 

с помощью которой он борется даже со страхом или проявляет ее к родителю, из-за 

которого произошел развод [2]. 

После расторжения брака дети по-разному проявляют свое эмоциональное 

состояние и поведение. Так, в дошкольном возрасте дети часто плачут и у них нарушается 

сон. В 5-6 лет усиливаются такие негативные чувства как агрессивность, тревожность, 

неустойчивость психического состояния. Они уже умеют выражать свои чувства по 

отношению к происходящему в их семье.   

В подростковом периоде детей многие родители могут начать винить себя в 

произошедшем. В этот момент родителям нужно быть особо осторожными, объяснить, 

что они ни в чем не виноваты, и  вся ответственность лежит на них самих.2Также если на 

ребенка оказывает давление один из родителей, то ребенок может возненавидеть 

родителя. Некоторые родители пытаются задеть ребенка только потому, что развод 

родителей плохо сказывается на поведении ребенка. 

Достигнув 12-го возраста ребенок имеет право выбирать с кем ему остаться из 

родителей, и эта ситуация очень сильно подавляет ребенка, ведь многие дети в 

полноценной семье желают простить их, и выбор одного из родителя считается большой 

проблемой.  

После развода ребенку не всегда бывает легко приспособиться к новым 

обстоятельствам. Нарушается адаптация к повседневной жизни. Более того, в  этот 

трудный  для ребенка период родители не могут наладить взаимоотношения друг с другом 

ради детей. Они не могут прийти к компромиссу, когда отец может навещать или забирать 

ребенка, в этом случае они обращаются в суд, что является еще одним большим стрессом 

для психики ребенка [3]. 
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После развода наступает еще один сложный период, это воспитание ребенка в 

неполной семье. Многие мамы с уверенностью предполагают, что смогут сами воспитать 

ребенка без помощи отца, но как бы мама не старалась, она не в силах удовлетворить все 

психологические потребности ребенка. Ведь для мальчиков отец является примером для 

подражания и если его нет, то ребенок психологически ищет пример в других мужчинах. 

Такие случаи могут привести к ужасным последствиям. Для девочек отец - это защитник, 

который поможет в сложной минуте и т.д. 

Во многих случаях развод плохо влияет на психику ребенка, но есть такие случаи, 

когда развод необходим, например, когда случаются частые конфликты со стороны отцов 

и матерей. В дальнейшем такая ситуация может оказывать влияние на построение 

собственной семьи, выполнение ими супружеской или родительской роли. 

Таким образом, прекращение брака - это, прежде всего, большой удар по детям. 

Родители должны в первую очередь ставить интересы своих детей. Ни в коем случаи 

нельзя прекращать общение с одним из родителей. Родителям  важно понять, что их 

ребенок ни в чем не виноват, а потому не должен страдать. Они должны помочь ему 

пережить эту непростую ситуацию, а лучше попытаться сохранить семью. 
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Қазіргі таңда адам денсаулығы оның толыққанды тіршілік етуін ғана емес, сонымен 

қатар оның мүмкіндіктерінің әлеуетін анықтайтын фактор болып табылады. Халық 

денсаулығы жағдайының деңгейі өз кезегінде, елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени 

және индустриялық даму шамасын айқындайды. 

Қазақстан Республикасында адам сауықтыру саласындағы әлеуметтік-

медициналық жұмыстардың негізгі өзектілігі - көмек көрсетудің қолжетімділігі, 

уақытылы орындалуы және сапасы. 

Қазақ халқы ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде деп босқа айтпаған. 

Әлеуметтік-медициналық жұмыстың негізгі мақсаты  - тән және психикалық 

ауытқушылықтары бар, сонымен қатар әлеуметтік жағдайы нашар тұлғалардың 

бейімделуі мен іс-әрекет етуін және қарт, мүгедек адамдардың денсаулығын барынша 

жоғары деңгейге жеткізіп, еліміздің денсаулық сақтау саласына үлес қосу. Тұрмыс 

жағдайының төмендігі мен денсаулықтың ауытқушылығы бірін-бірі қиындатып, адамды 

тығырыққа тірейді, одан тек медициналық шаралар көмегімен шығу өте қиын. 

Әлеуметтік-медициналық көмекті қажет ететін адамдарға ұзақ және қатты 

ауыратындар, әлеуметтік бейімделмегендер, мүгедектер, жалғыз басты қарттар, жетім 

балалар,18 жасқа толмағанжас аналар, көп балалы және әлеуметтік қамсыздандырылмаған 

отбасылар,табиғи зіл зала құрбандары жатады. 

Бүгінгі таңда басты назар балалардың аутизм мәселесіне арналған және қазіргі 

уақытта ерекше өзектілікке ие болып отыр, өйткені мұндай балалардың саны жыл сайын 

артып келеді. Барлық жастағы және барлық деңгейдегі аутизм тұлғалары өмір бойы оқуға 

https://zonakz.net/2019/06/24/braki-i-razvody-2019-god/
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бейім. Алайда, зерттеу қорытындылары бойынша дер кезінде көрсетілген жұмыс пен 

көмектің  ең жақсы нәтиже беретіндігін көрсетеді [1]. 

Аутизм-эмоциялық көріністер мен қарым-қатынас саласының айқын жетіспеушілігі 

байқалатын психикалық және психологиялық дамудың бұзылуы.  

ДДҰ-ның (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) зерттеуі бойынша 2016 жылы 

әрбір 100 балаға бір науқас болатынын көрсетті. Нәтижесінде 1% аутизмнен зардап 

шегеді. Сондықтан, іс жүзінде, әрбір адамның ортасында осы ауытқушылығы бар адамдар 

кездеседі. Жыл сайын осындай диагнозы бар пациенттер өсіп келеді. Балалардағы аутизм 

жағдайларының өсуі қауіпті және алаңдатарлық жағдай. Аутизмді қалыптастыратын 

нақты бір себеп жоқ, ол факторлардың кешенімен туындайды деген болжам бар. 

Балалардағы аутизмді ерте диагностикалау кезінде емдеу айтарлықтай нәтиже беруі 

мүмкін және терапияның басты бағыты - баланы оқыту және әлеуметтендіру. Жалпы, 

аутизмді тану және емдеу күрделі мәселе, аутизмді уақтылы диагностикалау және түзету 

бірінші кезекте ата-аналардың міндеті болып табылады [2]. 

Аутизмнің даму себептері:ғалымдар осы аурудың пайда болу негіздері туралы 

сұраққа нақты жауап бере алмайды. Шынайы себебі белгісіз, бірақ осы бағыттарды 

қарастырады: генетикалық фактор - тұқым қуалаушылық, жүктілік және босану кезінде 

ана ағзасына зиянды әсерлердің үйлесуі, аурулар: менингит, фенилкетонурия, энцефалит, 

сынаппен немесе қорғасынмен улану, егде жаста әке немесе ана атану (40 жастан кейін). 

Аутизм белгілері  1 және 2 жас аралығында айқын байқалады, сондықтан бұны ерте 

анықтау -бұл маңызды диагностикалық фактор. Кейінгі бақылау жұмыстары бойынша 36 

ай ішінде емделушілерде аутизмге тән симптомдар болғанын көрсетеді. Неғұрлым кеш 

жаста симптомдар пайда болған кезде ерте шизофренияға жақын клиникалық көрініс 

байқалды [3].  

Әлеуметтік қатынастардың бұзылуы: эмоциялық қарым-қатынастың және 

әлеуметтік өзара іс-қимылдың бұзылуы - бұзылудың орталық белгілері болып саналады. 

Қалыпты дамуы бар балаларда алғашқы аптадан бастап әлеуметтік қатынастардың 

қалыптасуына бейімділік айқын болғанда, аутистерде дамудың ерте сатысында көптеген 

салаларда нормадан ауытқулар байқалады. Олар үшін әлеуметтік өзара іс - қимылға деген 

қызығушылықтың әлсіз болуы немесе оның болмауы тән, бұл ең алдымен ата-аналарға 

қатысты көрінеді, ал кейін - қатарлас баллаларға қатысты әлеуметтік-эмоциялық өзара 

қарым-қатынастың бұзылуы. Сондай-ақ, көру байланысының бұзылуы, әлеуметтік өзара 

әрекетте имитациялар мен қимылдарды түсініксіз пайдалану, басқалардың бейвербалды 

мінез-құлқын қабылдаудың ең төменгі қабілеті. 

Аутизм кезінде дамудың белгілі бір бұзылулары жиі байқалады, әсіресе сөйлеу 

қабілетінің нашарлауы (ол айтарлықтай кешіктіріледі немесе мүлдем жоқ). Аутистердің 

жартысынан астамы қалыпты қарым-қатынас үшін жеткілікті сөйлеу деңгейіне ешқашан 

қол жеткізе алмайды, басқаларында оның қалыптасуының кешігуі, бірқатар салаларда 

сапалы бұзылулары бар: мәнерлі эхолалия, есімдік ауыстыру, интонациямен сөйлеу 

каденциясының бұзылуы. Ауызша сөйлеу жасанды түрде жобаланған, мағынасыз, айқын 

емес, стереотипті фразалары қалыпты коммуникация үшін жарамсыз болып табылады [4]. 

Қазіргі уақытта аутизмді арнайы емдеу жолдары жоқ. Өкінішке орай, баланы 

аурудың дамуынан сенімді қорғайтын арнайы дәрі немесе сиқырлы вакцина да жоқ. 

Аурудың пайда болу себептері анықталмаған. Ауруды туындататын себептің белгісіздігі 

ғалымдарға аутизм белгілері бар сәбилерді толықтай емдеуге және толығымен емдеп 

шығаратын дәрі - дәрмек жасауға мүмкіндік бермейді. Бұл психикалық ауруды емдеу 

пайда болған симптомдарды ескере отырып, кешенді жүргізіледі. Емдеудің барлық 

әдістерін бірнеше топқа бөлуге болады: дәрі-дәрмекпен емдеу, тек жанама мәселелерді-

агрессивтілікті, мазасыздықты, көңіл-күйдің ауытқуын, гиперактивтілікті және т.б. шешу 

үшін тиімді болуы мүмкін. Аутизмге шалдыққан баламен міндетті түрде балалар 

медициналық психологы жұмыс істеуі керек. Әр түрлі психологиялық әдістемелерді 

пайдалана отырып, маман балаға ашу-ыза мен аутоагрессияның пайда болған өршуін 
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жеңуге, сондай-ақ жаңа ұжымға кірігуде, ішкі сезімді жақсартуға көмектеседі. Бүгінгі күні 

аутистерге арналған мінез-құлық терапиясы немесе АВА(Applied behavior analysis) әдісі, 

яғни мінез-құлықты қолданбалы талдау, балалар аутизмін түзетудің ең тиімді әдістерінің 

бірі болып табылады. Оның негізінде қоршаған орта факторларының мінез-құлқына 

әсерін зерттеуге және оны өзгерте отырып, осы факторлармен айла-шарғы жасауға 

мүмкіндік беретін мінез-құлық технологиялары мен оқыту әдістемесі. Аутизм кезінде 

АВА әдісі тағы бір атауға ие, атап айтқанда «мінез-құлық модификациясы». АВА 

бағдарламасы бойынша аутистерге арналған мінез-құлық терапиясы адамның кез келген 

іс-әрекеті белгілі бір салдарларға әкеп соқтырады және балаға бұл ұнайды, ол осы іс-

әрекетті қайталайды және тиісінше ұнамаған жағдайда іс-әрекет қайталанбайды [5]. 

Аутизмі бар балаларға спортпен айналысуға тыйым салынбаған. Алайда, олар 

«ерекше» балалармен жұмыс істеу элементтеріне кәсіби нұсқаушылары немесе 

жаттықтырушылары бар арнайы топтарда айналысуы тиіс. Мұндай балалар жақсы 

нәтижелер көрсетіп, жақсы спорттық жетістіктерге жете алады. Бұл тек табысты және 

дұрыс педагогикалық тәсілді қолданғанда ғана мүмкін болады.  

Қазіргі заманда балалармен ерте жастан бастап  міндетті түрде логопед жұмыс 

жасауы қажет. Осындай сабақтарда балалар дұрыс сөйлеуді үйренеді, сөздерді бірнеше 

рет қайталаудан бас тартады.  Логопедтік сабақтар баланың лексиконын жақсартуға, оның 

сөздік қорына одан да көп сөз енгізуге мүмкіндік береді. Мұндай оқыту ойындары 

балаларға жаңа ұжымдарға бейімделуге көмектеседі және олардың әлеуметтік бейімделуін 

жақсартады. Балалардың болашағы мамандармен қатысты біздің қоғамдағы әрбір адамды 

толғандыруы қажет деп ойлаймын. 
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Мектеп жасына дейінгі ұйымдардағы тәрбие - баланың үлкен педагогика әлеміне 

жасаған алғашқы қадамы сипаттас. Мұнда бала өзін алғаш рет тұлға ретінде сезініп, өз 

құрдастарымен қарым-қатынасқа түседі, яғни белгілі бір деңгейде әлеуметтенеді, білім 

беру саласының алғашқы негіздерімен танысады. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы 

білім беру саласындағы алар орыны ерекше. Бұл жерде бала ойлауды, сөйлеуді, жазуды 

т.с.с үйренеді, алғашқы дүниетанымы қалыптасады. Ж.Баласағұн өз еңбектерінде: «бес 

жасқа дейін жүргізілген барлық тәрбие ісіңіз - бүкіл тәрбие процесінің тоқсан проценті» 

деп балалық кездегі берілетін тәрбие ісінің маңызын атап көрсеткен. Мектепке дейінгі 

педагогика - баланы туғаннан бастап мектепке барғанға дейінгі тәрбиелеу мен дамыту 

туралы ғылым [1]. 
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Әрине, мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті-ойын. Бірақ егер 

байқар болсақ, балалар ойнау барысында, белгілі бір сала қызметкерлеріне еліктеп (рөлдік 

ойындар), олардың әрекетін қайталауға тырысады, немесе үлкендердің істеген ісін 

қайталауға тырысады. Мектепке дейінгі кезеңде балаларда қабылдау, еліктеушілік, қиял 

сияқты танымдық процестер жоғары болғандықтан олар үнемі дамып жетілу үстінде 

болады. Осы тұрға мектепке дейінгі ұйымдарда ойын шаралар қажетті деңгейде, дұрыс 

ұйымдастырылуы өте маңызды. Абай атамыз өз сөзінде: «ойнай білмеген бала, ойлай да 

білмейді» деп бекер айтпаса керекті. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың алдында тұрған мақсаттың бірі: балалардың ақыл-

ойын дамытып, ойлау қабілетін жетілдіру. Ақыл-ой тәрбиесі мектепке дейінгі кезеңде 

ерекше көңіл бөлуді қажет етеді. Себебі, біріншіден таным процесін балалардың жас 

ерекшеліктеріне қарай құрастылса, екіншіден олардың мүмкіндіктерін барынша 

пайдалануды көздей отырып, балаларды шаршатып алмау керек. Оқу процесі тиянақты, 

дұрыс ұйымдастырылуы қажет. Әрине, бұл тұрғыда да ойынның алар орыны ерекше. 

Мысалы, іскерлік ойын, драмалық ойын, рөлдік ойын кезінде, балалардың 

шығармашылық қабілеті ғана дамып қоймай, ақыл ойы да бірге дамиды. Немесе мектепке 

дейінгі кезеңде балалардың ақыл-ойын дамытуда сенсорлық тәрбиенің де маңызы үлкен. 

Баланың қабылдап, түйсініп, қолмен ұстап, жұмыс істеу барысында ақыл-ойының дамуы 

сөзсіз. Осы тұрғыда баланың ақыл-ойын дамытуда маңызды рөл атқаратын факторлардың 

бірі- мақал- мәтелдер мен жұмбақтар. Мақал-мәтелдер мен жұмбақтар баланың сөйлеу 

қабілетін ғана жетілдіріп қоймай, сонымен бірге ақыл-ойын дамуытуда маңызды рөл 

атқарады.  

Мақал-мәтелдер халықтың басынан өткізген өмірлік тәжірибесінің, ақыл-ой 

жиынтығы мен өмірлік салт-дәстүрінің, философиясының жиынтығы. Қай халықты алып 

қарасақ та, мақал-мәтелдері сол халықтың тұрмыс-салтына сай болып келеді. Әрине, 

мақал-мәтелдердің мәнісі терең. Олар өзінің негізін философиядан алады. Ал, мектепке 

дейінгі кезеңде қолданылатын мақал-мәтелдер жас ерекшеліктеріне сай таңдап алынған, 

үлі-өнеге толы, жеңіл болып келеді. Мақал-мәтелдер балаларды тәрбиенің барлық 

аспектілеріне жауа бере отырып, табиғатты сақтауға, үлкенді сыйлауға, шығармашылық 

және индивидуальды тұрғыда ойлауын жетілдіреді. Балалардың өмірлік дүниетанымын 

қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Мектеп жасына дейіңгң балалардың есте сақтау 

қабілетін жақсартуда да мақал-мәтелдердің алар орны ерекше. Ал этнопедагогикалық 

тұрғыда тоқталып өтсек, мақал мәтелдер баланың ұлттық құндылықтарға жақын болып 

өсуіне дәйек болады. Бұл туралы Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» атты еңбегінде: 

«қазақ баласының тәрбиесі- қазақ тұрмысына қабысуы тиіс» деп атап көрсеткен [2]. 

Жұмбақтар- әр халықтың әдеби-рухани байлығының ерекше туындысы. Мақал-

мәтелдер сияқты, жұмбақтар да әр халықтың өмірімен, салт-дәстүрімен тығыз 

байланысты. Жұмбақ жасыру дәстүрі сан ғасырлар бойы жалғасып келеді. Жұмбақ 

жасыруда үлкен танымдық, педагогикалық мән жатыр. Мектепке дейінгі ұйымдарда 

жұмбақтардың ақыл-ойды дамуда алар орыны ерекше. Жұмбақтар балалардың логикалық, 

абстрактілі ойлауын жетілдіреді. Математикалық есептерге қарағанда, жұмбақтар өз 

кезегінде өмірмен байланысы тығыз болып келеді. Жұмбақты шешу барысында бала 

қиялы, қайта жасау, елестету сынды танымдық процестер іске қосылады. Балаларды 

тапқырлыққа, шешендікке баулиды. Жұмбақтар өз кезегінде  баланы қоршаған ортамен 

таныстырады. Мысалы, бұрын көрген немесе көрсе де елемеген заттардың қасиеттерімен, 

жыл мезгілдерімен танысады.  

Жалпы, мектепке дейінгі ұйымдардың негізгі мақсаты: дені сау, ақылы-ой 

жетілген, ойлау қабілеті дамыған, мектепке даяр жас буынды тәрбиелеп шығару. Кешегі 

Мағжан айтқандай төрт тәрбиені жеткілікті деңгейде бере алған кезде, толыққанды 

тұлғаны қалыптастыра аламыз. Осы тұрғыда, мектепке дейінгі ұйымдардың маңызын атап 

өткен жөн. «Тәрбиеші- басқа адам тұлғасының өмірі мен дамуына жасалатын жағдай 

үшін, өзіне жауапкершілік алатын адам» [3]. 



140 

 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дидактикалық, танымдық тұрғыда дұрыс 

ұйымдастырылған оқыту іс-шаралары, ертең жалпы педагогикалық процесте өзінің 

көмегін тигізері анық. Бабаларымыз «тәрбие- тал бесіктен» деп бекер айтпаса керекті. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Р.Қ . Аралбаева «Мектепке дейінгі педагогика» Алматы, 2012 -5б. 

2. М. Жұмабаев «Педагогика» 1922 . Қызылжар. 

3. С.А. Козлова, Т.А. Куликова «Мектепке дейінгі педагогика» Мәскеу: Академия, 2015. 

 

 

ВАЖНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аубакирова Д.К. студентка 3 курса 

Кокшетауского университета имени 

Абая Мырзахметова, специальности 

«Педагогика и методика начального обучения» 

Научный руководитель - Бегімбай Т.Б. 

преподаватель кафедры 

социально-педагогических дисциплин 

 

В настоящее время цель экологического образования и воспитания в дошкольных 

организациях - научить детей бережно относиться к природе, осознание того, что важно 

экономное использование ее богатств, вооружить знаниями и навыками по правильному 

общению с природой. Чувство личной и ответственности за бережное отношение к 

природе должно воспитываться с момента рождения. Чем раньше эта работа начинается, 

тем выше ее педагогическая эффективность. 

В нашей стране-каждый гражданин обязан беречь природу, защищать ее богатства. 

В годы депрессии оказывают огромное влияние на охрану природы нашей страны. С 

учетом единых экономических производственных интересов, без учета экологических 

требований, характер нашей страны, в том числе и Казахстана, нанесен огромный вред. 

Задачи экологической культуры детей дошкольного возраста-формирование бережного 

отношения к природе, которое зависит от ума человека; подготовка к оказанию помощи 

субъектам природы (питание, посадка и т. д.), формирование положительного отношения 

к природе, знание основ экологического мировоззрения. 

Предусматривается непрерывное экологическое воспитание, начиная с детских 

садов. Поэтому педагогам-воспитателям дошкольных организаций уделяется большое 

внимание в экологическом воспитании подростка. 

В дошкольных организациях на уроках природы открываются широкие 

возможности экологического воспитания. На занятиях по знакомству с окружающим 

миром через рассказы, стихи поэтов и писателей, которые написаны на темы птиц, 

животных, сезонов года, у детей дошкольного возраста есть возможность воспитывать у 

них чувство сострадания к природе, бережного отношения к ней, безжалостной душе [1]. 

Мы считаем, что результативность этой работы напрямую зависит от своего мастерства, 

поиска, экологической грамотности воспитателя. 

Известно, что в природе существование тесно связано друг с другом. Изменения в 

одном ее обязательно влияет на другую. Эта жизненная цепочка постепенно 

сформировалась в долгие времена, ее называют естественным равновесием в научном 

языке. Так, в природе должна соблюдаться определенная гармония и гармония, как между 

жизненной цепью и человеческой деятельностью. Человек неизбежно страдает 

огромными вредными последствиями, которые нельзя предвидеть свои действия.  
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В связи с этим, воспитатель, в связи с содержанием пройденной темы, в своем рассказе, 

должен сказать ученикам, что человек не может жить, без которого человек не может 

жить, не может обеспечить тепло и солнечное излучение и жильем, т. е. полезную 

природу для ребенка [2]. Вместе с тем, если природа не только дает людям свои богатства, 

но и не дает людям возможности заботиться о ней со стороны человечества, то в будущем 

такой воспитатель сможет воспитать своего ученика как гражданина с экологическими 

знаниями. 

Одним словом, мы должны довести до сознания детей горькую истину нашей 

жизни. Потому что земля-мать, теперь судьба природы будет в руках сегодняшнего 

молодого поколения. 

Зона экологического бедствия Аральского моря и озера Балхаш в республике, которые 

рассказали, что в злокачественных вопросов защиты Семей, состояние жителей тяжелой, 

исчезнуть на земле живых некоторых времен, загрязнение воздуха, многие ведутся на 

протяжении из атомной, ракетно испытания родителей жұртымызды через қылғаны 

природных катаклизмов земля - все это результат небрежного рассмотрения природе 

человечества, что в трудовом договоре,чтобы эффективно использовать в детском саду 

как средство воспитания. Конечно, от мастерства воспитателя зависит использование 

наглядных пособий, связанных с рассказом, стихами, которые проводятся в рамках беседы 

на экологическую тему,что, напоминая возрастные особенности детей, будет достойным, 

понятным их сознанию. 

К примеру, в соответствии с данной темой можно использовать свои игры как 

рациональное средство воспитания. В ходе игр «спасаем», «помогаем птенцу» дети не 

только с интересом играют, но и выводят на него большие выводы, должны быть созданы 

такие условия, чтобы заботиться о том, чтобы заботиться о таком маленьком животном, 

который может приносить радость и переживать за него. В его воспитательном 

отношении ребенок должен уметь делать выводы, либо воспитатель должен прийти на 

помощь ребенку [3].  

Одним из важнейших условий природоохранного воспитания детей является его 

эстетическое воспитание в единстве. Как прекрасна природа. Если смотреть на него, то 

чувствовать себя красотой, воспринимать ее, радоваться ему, добиваться добра, 

нравственных чувств, стремиться к бережному отношению к природе.Только тот, кто 

чувствует себя красотой природы, может любить природу.А потом он может стать 

действенным защитником. Поэтому мы знаем, что знакомство с окружающим миром, то 

есть в природе, в том числе и с детского сада, где у нас есть большие возможности для 

широкого решения воспитательных задач. Чувство природы, восприятие красоты, 

радушие к ней, нравственное доброжелательность развивают чувства, стремятся беречь 

природу. Методы и приемы занятий способствуют эстетическому воспитанию, 

пониманию красоты в природе, а также привитию учащихся к труду, уважению людей 

труда, добросовестному отношению к учебе [4].  

В процессе обучения произведениям по программе «Балбөбек» существует много 

возможностей для экологического воспитания детей [5]. Возьмем, например, 

стихотворение Баянбаева «Краски осени». В первую очередь, дети сравнивают различные 

проявления родного края, выявляют основные и неосновные признаки их интуиции и 

различия. Можно использовать множество наглядных пособий с использованием 

объясняющих, выразительных методов обучения. Сначала читают стихотворение 

выразительно и объясняют смысл. После этого внимание детей привлекли к цветным 

рисункам, вывешенным на доске, а первое изображение можно проследить через Вопрос-

ответ. 

Ну, а что вы видите на этой картине? 

Где они, уже в ноябре. 

А какой период этого года? 

Откуда вы узнали, что осень в сказке? 
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После такого короткого диалога, используя фотографии о четырех моментах года, 

заложенных в сборнике альбоме, можно еще раз поговорить с учениками методом вопрос-

ответов. 

Какое время года сентябрь месяц? 

Дети отмечают четыре сезона года, названия месяцев. Четыре ученика расскажут 

содержание картин с изображением четырех сезонов года. 

После этого можно будет заинтересовать учащихся, организуя физическую игру, 

описывающую явления природы. Прежде чем начать игру, необходимо еще раз 

проработать особенности осени с другими сезонами года. Затем начнется игра. Сначала 

объясняется режим игры. 

В словаре дети, будет ночь. 

Дети скрещивают руки на парте, поцелуя на нее головы, умирают глаза. 

Детей на тему утро. 

Дети открывают глаза, поднимают голову, корректируют за парту. 

Дети, ветер стоял, дождь выпал. 

Дети вязают парту кончиками пальцев и отражают момент выпадения дождевых 

капель. 

Детей, начались занятия. 

Дети готовятся к дальнейшему продолжению занятий, вновь корректировав их. 

Не сомневаюсь, что игра по изобразительному искусству осени имеет большое 

значение. Дети представят свою природу и ее явления в игровой форме [6]. 

Известно, сколько разнообразных природных явлений, листьев деревьев и др. 

Воспитывать детей к знаниям, умению видеть, слышать, воспринимать окружающий мир 

как основной путь развития их игр, так и языка. Мы думаем, что это, конечно, зависит от 

поиска воспитателя, педагогического мастерства. 

Экологическое воспитание позволяет детям глубже понять бытие природы и 

понять, что темы, происходящие в школе, тесно взаимосвязаны между собой, соотносятся 

с окружающим миром, в целостном, системном восприятии [7]. 

Еще одним способом экологического воспитания детей дошкольного возраста 

является вовлечение детей в непосредственную практическую работу. Например, 

озеленение территории детского сада, посадка деревьев, разбивка цветников, скашивание 

гнезд на птиц, спасение молоди рыб, участие в лесничестве детского сада. 

Природы этих дней батардағы один прекрасный момент точно более 

неповторимые, что трудно, наверное, в художественное описание. Как передать в 

сознание ребенка удивительное зрелище с вышивкой художественным словом? Как 

привить детей прекрасной красотой природы в произведении и привить эстетические 

чувства к духовному миру? Перед тем как пройти эти темы, воспитатель должен провести 

с детьми предварительную подготовительную работу, вместе с детьми под наблюдением 

за солнцем, обратить внимание на три конкретных предмета-солнце, небо и земли, 

описанных в произведении. Дети сначала начинают использовать такие образные слова, 

как: «солнце любит землю», «тонет в Красном море», «золотой шар», «небо голубое» и 

другие. Они приближаются к природному миру-источнику художественной словесности, 

совершают словосочетания, которые ранее не были сделаны. После такой 

подготовительной работы, он должен научиться составлять рассказ из описаний выше [8]. 

В итоге, в целях закрепления понятий экологического воспитания в сознании 

ребенка необходимо углубить и расширять кругозор суть и содержание мероприятий по 

общению с окружающей средой на занятиях и во внеурочной воспитательной работе, 

играх-тренировках. 
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В стратегическом ландшафте после окончания Холодной войны американские 

военные коллективно боролись за то, чтобы охарактеризовать современных субъектов 

угроз, которые не вполне соответствуют существующим моделям и методологиям угроз. 

С 1991 года появилось несколько концепций, призванных помочь объяснить и понять 

современные угрозы в условиях, лишенных конкурентных сверхдержав. Однако многие 

виды угрожающей деятельности в оперативной среде по-прежнему не поддаются 

универсальной кодификации.  

На протяжении всей истории военные действия включали использование обычных 

и иррегулярных сил, которые были стратегически скоординированы, но часто 

географически разделены и никак иначе не интегрированы в оперативном плане. Однако 

универсальность и одновременность действий современных субъектов угрозы, 

демонстрирующих повышенную изощренность в применении технологий и комбинаций 

типов ведения войны, создают новые проблемы, которые могут компенсировать или в 

некоторых случаях нейтрализовать обычное военное превосходство США. Такое развитие 

событий в военном деле в последние два десятилетия создало трения между военными 

стратегами и оперативными планировщиками [1]. Современный субъект гибридной 

угрозы-это практик неограниченного оперативного искусства, который удачно сочетает 

регулярные и нерегулярные возможности одновременно в единую оперативную силу для 

достижения стратегических результатов. Субъекты национальных государств обычно 

используют нерегулярные силы для создания условий для обычных вооруженных сил. 

Однако организация гибридной угрозы может также в еще большей степени 
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интегрировать свои возможности там, где обычные и иррегулярные силы образуют 

составные оперативные силы для создания условий и достижения стратегических 

результатов. Гибридную угрозу можно охарактеризовать как противника, который 

включает в себя разнообразные и динамичные комбинации обычных, иррегулярных, 

террористических и криминальных возможностей, обычные, нерегулярные, 

террористические и преступные средства или действия в оперативном боевом 

пространстве. Гибридной угрозой или противником может быть не одно целое, а 

сочетание государственных и негосударственных субъектов [2].  

Сопротивление концепции гибридной угрозы основывается на абстрактности 

самой идеи. Критики утверждают, что конструкция гибридной угрозы непригодна, 

поскольку это всего лишь нерегулярная война, поэтапная с использованием регулярные 

обычные операции. Некоторые рассматривают ее как подмножество иррегулярной войны 

и, следовательно, не как уникальную угрозу в оперативном континууме. Критики 

утверждают, что нет достаточных доказательств в поддержку этой идеи, и есть несколько 

сравнений с комбинированной войной. Другие дают неверную характеристику это 

понятие как ловушка для среды нелинейной угрожающей деятельности в оперативной 

среде или ограничение его применимости к негосударственным субъектам [3]. 

С этой целью конфликт 2006 г. между Израилем и «Хезболлой» часто приводится 

пример гибридной угрозы, что приводит к тщательному изучению тактики «Хезболлы», 

слабости Израиля и неопределенности его применимости к другим средам, тем самым 

маргинализируя концепцию гибридной угрозы. Таким образом, неспособность 

разработать общепризнанную концепцию гибридной угрозы привела к возникновению 

состязательного дискурса [4].  

Концепция гибридной угрозы синтезирует соответствующие аспекты этих 

конструкций в сочетании с прагматическим применением неограниченного оперативного 

искусства. Эта новая концепция, по сути, представляет собой взгляд американских 

вооруженных сил на то, как действовать в сложных оперативных условиях, когда 

противник использует неограниченное оперативное искусство, объединяя все доступные 

инструменты для достижения целей. Это объясняет аномалии, возникающие в спектре 

угроз, которые обычно ускользают от характеристики [5]. Таким образом, конструкция 

гибридной угрозы предлагает основу для описания эволюционирующего характера 

современных субъектов угрозы, вызов традиционные методологии оценки угроз и 

освещают динамику современной операционной среды. Гибридные угрозы создают как 

вызовы, так и возможности для военного оперативного и стратегического планирования. 

Хаотический и сложный характер гибридных угроз оказался трудным для понимания 

аналитиков и планировщиков, чтобы вписаться в традиционные методологии угроз. 

Прогнозирование гибридной угрозы было труднодостижимым из-за сложного и широкого 

характера возможностей, которые могут использовать враги, а также институционального 

сопротивления этой концепции [6]. 

Гибридная конструкция угрозы имеет более широкие последствия, чем простая 

группировка субъектов угрозы в линейную ячейку. Традиционные характеристики угроз 

стремились упростить сложность потенциальных врагов, что часто приводило к 

завышенной или заниженной оценке возможностей и намерений угроз. Идея гибридной 

угрозы больше связана с концептуализацией реалистичного описания угрозы, которое 

показывает, как потенциальные враги будут использовать свои возможности для 

противодействия симметрии преимущество для достижения своих стратегических целей. 

Возникающая гибридная концепция будет сохраняться и тиражироваться по всему 

спектру военных действий.  

Таким образом, принятие гибридной концепции имеет большой потенциал для 

достижения большей ясности в визуализации будущих оперативных условий и для 

формулирования более адекватных приоритетов стратегии, политики и инвестиций в 

ресурсы в ближайшем будущем [7]. 
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Исторически сложилось так, что превосходящие друг друга субъекты нацеливались 

на уязвимые места своего противника и извлекали выгоду из имеющихся у них средств 

для достижения своих стратегических целей. Хотя такое благоразумное внедрение 

оперативного искусства уже встречалось меняющиеся результаты исторически в 

зависимости от актора, современная координация и организация традиционных и 

нетрадиционных способов и средств предлагают потенциальный сдвиг парадигмы в 

характеристике угрозы, организации и военном мышлении.  

Таким образом, с исторической точки зрения метафора Сунь-Цзы о воде, не 

имеющей постоянной формы, представляет собой призму, через которую можно 

рассматривать солоноватую смесь способов и средств, используемых гибридными 

субъектами угрозы для достижения своих целей [8]. 

Участники гибридной угрозы стремятся овладеть неограниченным оперативным 

искусством, минуя когнитивные и моральные границы и законы ведения войны, лежащие 

в основе оборонного мышления стран супердержав.  

Гибридные угрозы могут быть современным проявлением мятежа или 

представлять собой новую конструкцию угрозы. Как бы то ни было, это означает, что 

военные плановики не могут рассматривать гибридную угрозу с позиции слабости и 

неопределенности из-за сложности возможностей и намерений гибридной организации. 

Военные плановики должны проанализировать свои стратегические цели, центр тяжести и 

стратегическую культуру, чтобы обеспечить стратегическое предупреждение. Это может 

оказаться трудным, привести к недостаткам синхронизации в военном планировании и 

когнитивной неуместности в борьбе с гибридной угрозой. Таким образом, военное 

планирование должно учитывать неограниченное оперативное искусство гибридной 

угрозы, основанное на интересах, как потенциальный сдвиг парадигмы в доктрине и 

организации противника. 
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мойындаған қазақ мемлекетінің ең алғашқы басшысы,дүниежүзіне әйгілі саясаткерлердің 

бірі. 

Адамға туған жерінің топырағы да ықпал жасайды деген болжам бар,  ендеше, 1940 

жылы Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында дүниеге 

келген Елбасының елін жаудын қорғаған батыр бабаларына тартқаны кездейсоқ жай емес. 

Нұрсұлтан Әбішұлының игілікті істерін бағалағанда, ақылды да данагөй, көреген ата-

аналарынан терең тәрбие алған, батыр бабаларынан өнеге алған, атақты Райымбек, 

Қарасай батырлардың елім деп еңіреп, ел-жұртының егемендігі мен тәуелсіздігі 

долындағы ерлік күрестерін ілгері апарушы деп тануға болады. 

Туған халқымның көңілін көгертем, халқымның еңсесін биіктетем, қайтсем,  

тәуелсіз елдер тұғырына қондырып, дамыған елдер қатарына қосып, дәрежесін асырам 

деген сан түрлі ел жайлы ойлар тыныш түнін беймаза етті екен?! Теледидардан Елбасын 

көрген сайын, оның халыққа арнаған үлкен бағдарламаға негізделген жолдауларын зейін 

сала тыңдаған сайын,мені осы сауалдар жиі мазалайды... 

Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау  қаласындағы Қарағанды металлургия 

комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастаған ел Президентінің еңбек жолы да-

біздерге, кейінгі ұрпақ үшін өнегелі тәрбие болмақ. Қарапайым  өмір баспалдақтарынан 

сүрінбей,өмірдің қиыншылығы мен ауыртпалығын арқалай,елінің қалаулы  азаматы болу-

қазақтың біртуар  азаматтарының қолынан келетін мұратты іс. Сондай өмір өткелдерінен 

мол тәжірибе жинақтаған,қиын заманда ел басқаруға барған тұңғыш Президентімізді 

көзсіз батыр деп те айтуға лайық.  

Тәуелсіздіктің 20 жылдығының ішінде қыруар істер атқарылды. Елімізді 

дүниежүзіне танытуда талай қадамдар жасалды. Біздің елде Елбасының арқасында 

Семейдегі ядролық сынақ полигоны жабылды. Жарты ғасырдай еліміздің тыныштығы мен 

берекесін алған жарылыстар тыншыды. Адамзаттық қауіпсіздігін ту еткен Нұрсұлтан 

Әбішұлы көптеген шет елдермен келіссөздер жүргізіп, АҚШ, Ресей, Қытай ,Франция 

сияқты ядролық державаларды Қазақстанның шекарасының біртұтастығына қарсы күш 

қолданбауға міндеттендірді. 

Адамзат тарихындағы тұңғыш рет жойқын қарудан ерікті түрде бас тартқан 

тұңғыш мемлекет ретінде қазақ елін үлгі қылып, атаған барлық дүниеге жайған да 

парасатты, кемеңгер Елбасының арқасы деймін. 

Бұл жеткен жеңісімізге Жабал  Ерғали мынандай баға беріпті: «Президент 

Назарбаев қылғалдығы-ядролық қарусыз дүние құрудың жаңа кезеңін бастаған әлемдегі 

тұңғыш саясаткер Нұрсұлтан Назарбаев ерлігінің символы» деп айтқан [1]. 

Басқа елдермен араласып, бірлікте өмір сүрудің сара жолын ұсынған да,оның 

жүзеге асырылуына мұрындық болып көш бастаған да елбасы болатын. ТМД елдерінің 

бірлестігін және Еуразиялық одақ, яғни, қос құрлықты мекендеген мемлекеттердің басын 

қосқан одақ құрудағы тұңғыш президенттің жанкешті еңбегімен мақтануға болады: орыс 

саясаткері Рой Медведев «Біз Сізге алғыс білдіреміз. Бізге көрсеткен бүгінгі 

қошеметтеріңіз 2 ел арасындағы айрықша сенімге негізделген қарым-қатынастардың 

дәлелі болып табылады. Біздің халықтарымыз ғасырлар бойы бірге өмір сүрді. Соғыс 

кезіндегі және тың игеру кезіндегі және тың игеру кезіндегі барлық қиындықтарды тең 

көтерді.Достық, түсіністік, сыйластық тіні, міне, осында» десе [2], ал Николай Зенькович 

«Ашық-жарқындығы,шыншылдығы, тартымдылығы, адамға деген сүйіспеншілігі - мұның 

бәрі де Нұрсұлтан Әбішұлының табиғатына тән қасиеттер. Қазақ жұртының, елінің көп 

ұлтты халқының алдындағы, тарихтың алдындағы жоғары жауапкершілік сезімі оның 

бойынан әманда ажыраған емес. 

Ол ұлы ұйымдастырушы ретінде Қазақстанды кеңестен кейінгі кеңістіктің дамыған 

мемлекеттерінің біріне айналдырды.Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық саладағы 

табыстары тағылым аларлық. Нағыз басшы ғана осындай нәтижелерге жете алады, бұл 

жағынан алғанда, Нұрсұлтан Әбішұлы өз халқының даусыз басшысы»-деп ағынан 

жарылған [3]. 
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Әлем кеңістігіне ұлыларымызды танытқан  ұланғайыр еңбегі қазақ халқын басқа  

елдерге мойындатуға сеп болды. Абай, Махамбет, Қ.Сәтбаев пен М.Әуезов 

мерейтойларының ЮНЕСКЕ күнтізбесіне еніп, мерекелік іс-шара ретінде аталып өткені 

осыны айғақтайды. 

Елорданы Астанаға көшіріп, аз ғана уақытта әлемнің әсем қалаларымен терезе 

теңестіріп, бақталасқа түсетін керемет, ертегі тектес қала орнату әркімнің қолынан келе 

бермейді.Нұрсұлтан Әбішұлы өз ісіне адал,қажет кезде тәуекелге ерқін баратын,сол жолда 

таңдаған бағытын табандылықпен жүзеге асыратын Президент,бұның өзі-батыл қадамды 

ел басшы екенін танытты. Кезінде Үндістан ПремьерМинистрі Манмохан Синг: «Барша 

Қазақстандықтардың сізге соншалықты сеніммен қарауы еңбегіңіздің айқын бағасы болып 

табылады. Әсем де зәулім Астана-сіздің жасампаз басшылығыңыздың символы. Мен 

Қазақстан халқының тамаша өркендеуін, елдеріңіздің бай мәдениетін көрдім. Бізге барлық 

мәселелер бойынша толық түсініктер бар. Қазақстан өзінің дана және көреген 

Президенттің басқаруымен табысты дамуын жалғастыратындығына сенімдімін»,-деп 

бағалаған. 

Талай жылдар бойы сыртқы жаулармен алысып,жетпіс жыл бойы тоқырауға 

ұшырап, отаршылдық қамытын киген қаймана халқының болашағына алаңдап, 1986 

жылдың Желтоқсан оқиғасынан кейін жаңа өмірге қадам басқан елінің жаңғыруына, 

егемендік алып, тәуелсіздікке қол жеткізуіне еңбегін аямаған жайсаң жан-Елбасы деп 

білеміз. 

Білім мен ғылымның өркендеуіне,жастардың «Болашақ» бағдарламасының 

жолдауымен шетелдерде білімін арттыруға жағдай жасауы да қуантарлық іс. Еліміздің 

келешегі жастар деп, әрдайым өскелен ұрпақтың нағыз қазақтың айбынды азаматы болып 

шығуына ұдайы қамқорлық жасайтынын сезінеміз. Ғылым түлеп, өнер өркендеп, 

салауатты өмір салтанаты жасап,санамыз бен дүниетанымымыз,мінезіміз де жаңаша 

қалыптасуда. Бұның бәрі-Елбасымыздың келер ұрпақ пен біздер үшін жасап жатқан 

жасампаздық еңбегінің өнегесі, өлшемі болмақ.  

Қорыта келе айтарым, біз сізге мәңгі  қарыздармыз. Осындай бақытты елде 

тұрып,жарқын болашаққа бет алған біз, егеменді елдің жас жеткіншектері, егемендіктің 

көк байрағын ешқашан аласартпай, көкте желбіретеміз деп сөз береміз. Сіз салған 

тәуелсіздіктің сара жолын әрі қарай жалғастырып,еліміздің көркеюі мен дамуына адал 

еңбегіміз бен, терең білімімізбен, сан салалы өнерімізбен ат салысамыз. Елімізді қорғап, 

салт-дәстүрімізді сақтап, бабалар батырлығын өнеге тұтып, ел тыныштығын, ел бірлігін 

сақтаймыз деп айта аламын. 
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Абай Құнанбайұлы-қазақтың ұлы ақыны, философ, қоғам қайраткері.Абайдың 

шығармашылық мұрасы, нақтырақ айтсақ-өлеңдері мен поэмалары әлемдік әдебиеттің 

баға жетпес қазынасына айналған. Абай Құнанбайұлы орыс тілінен көркем еңбектерді 

аударумен айналысты, осының   арқасында қазақ халқы орыс және еуропалық үздік 

шығармаларымен таныса алды. 

Бірақ, өкінішке орай,Абай Құнанбайұлының есімі мен оның шығармалары ұзақ 

уақыт бойы әлемдік, әсіресе еуропалық қоғам үшін белгісіз болған. Ақынның жеке 

өлеңдері шет тілдеріне алғаш рет ХХ ғасырдың  50-ші жылдарында аударылып,жазылған. 

Мысалы,1951-1955 жылдары моңғол тілінде бірнеше шығармалары басылымда шыққан. 

Қытай тілінде Абай өлеңдерін профессор Ха Хуаньчжан аударған. Ол 1950 жылы 

«Ескендір» поэмасын қытай тіліне аударды. Ал,1958 жылы Абай Құнанбайұлының тағы 

екі поэмасын аударып, «Абай.Үш әлемі» деген жинақ шығарған. Ха Хуаньчжан Абайдың  

қытай тілінде жарық көрген барлық шығармаларының және ақын туралы бірқатар 

мақалалрдың авторы болып табылады. 

1959 жылы чех тілінде ақынның «Қара сөздері» басылып шықты. Чех жазушысы 

Франтишек Соукуп бұл басылымға Абайды ұлы гуманист және демократишыл деп 

бағалап,алғысөз жазған. Осы жылдары Қазақстанның Шығыс Еуропа Социалистік 

елдерімен достық қарым-қатынасының арқасында Чехословакия мен Венгрия 

жазушылары Абай Құнанбайұлының шығармашылығына үлкен қызығушылық танытып, 

еңбектерін аударған. Люди Гржебичек деген чех лингвистигі, түркітанушысы Абайдың 

шығармаларына сүйеніп ,қазақ тілін зерттеген.Осының арқасында Люди Гржебичек 

«Абай Құнанбаев поэзиясындағы сөздердің сандық таралуының кейбір сипаттамалары» 

атты мақала жазып шығарған [1]. Венгрия ғалымы Имре Тренчеки-Вильдапфель қазақ 

әдебиетін зерттеді. Ол қазақ тілін үйреніп,көптеген қазақ өлеңдерін венгр тіліне аударып 

жазған. Өз мақалаларында былай жазған: «Мен Абай поэзиясын жақсы көремін...Абайдың 

көптеген  өлеңдерін аудардым...» [2]. 

Абай Құнанбайұлының атын әлемге танымал етуде Мұхтар Әуезовтың «Абай 

жолы» романы үлкен рөл атқарды. Бұл романы 1953 жылы-ағылшын тіліне, 1954 жылы-

неміс тіліне, 1956 жылы-чех және венгр тілдеріне, 1958 жылы -француз тіліне 

аударылып,басылып шыққан. Мұхтар Әуезовтын осы романы шетел әдебиетшілерінің 

пікірін қалдырған болатын. Осының арқасында шетел оқырмандары Абаймен танысып, 

шығармаларына қызығушылық танытып,оқыған. 

ХХ ғасырдың 70-ші жылдары Абай Құнанбайұлының туындысы ағылшын, неміс, 

араб тілдеріне аударылып, жазылды. Ақынның шығармалары шетел тілдеріне аудару 1995 

жылға қарай кең ауқымға ие болды және барлық елдер оның 150-жылдығын атап өтеуге 

кірісті. Осылайша, Ғалымжан Мұқанов ақынның «Қара сөздерін», «Ескендір» және 

«Масғұт» поэмаларын француз тіліне аударды. Ал, Лондонда Ричард Маккейн «Қара 

сөзді» ағылшын тіліне аударуға кірісті. Ақынның мерейтойы қарсаңында  шығармаларын 

корей, қытай, моңғол тілдеріне аударылған. Осыған қарап, Абайдың «Қара сөзі» басқа 

шығармаларына қарағанда кең таралғанын көруге болады. Ақынның «Қара сөзі» 2001 

жылы неміс тілінде де аударылып, жазылған. 

Қазақстан әдебиеті мен мәдениеті үшін Абай Құнанбайұлының 150-жыл толуына 

орай ЮНЕСКО үшін алғаш түркі тілдес әдебиет пен мәдениет өкілдерінің халықаралық 

деңгейде өткізген алғашқы мерейтойы болды. 

Абай күні Германия, Венгрия, Египет,Үндістан және Пәкістан елдерінде өтті. 

Түркияның Ыстамбұл қаласында өткен мерекеге  қазақ ақындары мен ойшылдары 

қатысты. Ал, Қытайдың Пекин  қаласында салтаннатты кеш өтті. Лондонда мерейтой 

аясына байланысты қазақ жазушысы Роллан Сейсенбаевтың бастамасымен Абай үйінің 

ашылу салтанаты өтті. Вашингтон қаласында ақынның 150-жылдығына орай кеш өтті. Ол 

кеште Абайдың өлеңдері мен әндерін ағылшын тіліне аударылып,айтылды. 
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Өзіміздің Алматыда шетелдердің көптеген өкілдері қатысқан халықаралық 

конференция өтті. Бұл конференцияға Шанталь Лемерсье-Келькежей, Альбер Фишлер, 

Жоселин Перар, Маривонн Перро сияқты француз өкілдері қатысып, баяндама жасап, 

оқыды. 

Шанталь Лемерсье-Келькежей өзінің «Абай Құнанбаев, ағартылған модернист» 

деген баяндамасымен шықты. Оның пікірінше, Абай «қазақ және орыс, шығыс және батыс 

мәдениетін жақындастырудың белсенді қолдаушысы...» [3]. Сонымен қатар, ол Орта Азия 

мұсылман халықтарының тарихы бойынша бірқатар жұмыстарыныңвторы. Ал, Жоселин 

Перар мен Маривонн Перро Абайдың философиялық ілімін мойындай отырып, өз 

сөздерін мына сөздерімен қорытындылайды: «біз өзімізді Абайдың шәкірттері 

дейміз...Абайдың ізбасарлары көп деп айта аламыз» [4]. 

Осы жоғарыда айтылған шетел жазушыларының пікірлерін М.О.Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институты дайындаған «Абай әлемі» кітабынан оқып, білуге болады. 

Онда 50-ге жуық тілдерге аударылған басылым ұсынылған. Бұл шетел дереккөздері Абай 

және барлық қазақ әдебиетінің бүкіл әлемге  танылғанын көрсетеді. Осылайша, Абай 

Құнанбайұлының шығармашылығы қазақ халқының халықаралық әдеби байланыстарын 

қалыптастыруға үлкен рөл атқарды. 

Бүгінгі таңда, Абай Құнанбайұлының 175-жылдығына орай «Қазақстанда 500-ден 

астам іс-шара өтеді»-деп мәдениет пен спорт министрі айтып өткен болатын. Сонымен 

қатар қазақстандықтар әлеуметтік желілерде «Абай 175 челенждін « бастаған болатын. 

Осының арқасында бүкіл Қазақстан Абай мұрасын тағы бір зерделеп шықты. Бұл-Абайға 

деген құрмет, әрі ұрпақты тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Сондықтан  ақындарымыздың 

мерейтойларын әлем болып тойлануы және қазақ аты  танылуы біздің еліміз үшін үлкен 

бір мәртебе, әрі жетістік деп білем. 
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Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті 

дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда 

дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін - білім». Ендеше өсіп келе 

жатқан өскелең ұрпағымыздың жан -жақты, терең білімді болып шығуы үшін әр педагогқа 

жүктелер жүк аз еместігі айқын байқалынады. Білімді болудың басты шарты - ол баланың 

оқу іс - әрекетінде аса зейінді болуы десек болады. 

Адамның кез-келген іс-әрекеті зейін арқылы іске асып отырады. Барлық іс - 

әрекеттің негізгі шарты зейін болып табылады.  Зейін дегеніміз адам санасының қоршаған 

ортадағы белгілі заттар мен құбылыстарға белсенді бағытталуын айтамыз. Зейін - адамды 
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қоршаған көптеген басқалардың ішінен заттар мен құбылыстарды бөліп көрсету. Зейін 

қабылдау, түйсіктер, ес, қиял, ойлау сияқты ерекше психикалық үрдістерде байқалады. 

Мәселен, біз бір нәрсені қабылдау үшін оған зейін қоямыз, еске сақтау үшін зейін 

саламыз, зейін салып ойлаймыз, әңгімелесеміз. 

Сондықтанда зейін кез - келген іс - әрекетті орындаудың шарты болып табылады. 

Мәселен, қарапайым жұмыс, ағаш жару, жер қазу және компьютерде ең күрделі есептеу 

техникалармен жұмыс, ғылыми зерттеу жұмысы зейінсіз іске асуы мүмкін емес. Зейін оқу 

жұмысының негізгі шарты болып табылады. Оқу материалын берік меңгеру ең алдымен 

зейінге тікелей байланысты. Орыстың ұлы классик педагогі К.Д. Ушинский зейін туралы 

былай деп жазды: «Зейін есік тәріздес, ол арқылы бәрі өтеді, сыртқы дүниеден адамның 

жан-дүниесіне жетіп отырады. 

Баланың зейіні өте ерте байқала бастайды, өмірінің алғашқы айларында - ақ 

аңғарылады. Алғашқы кезде еріксіз зейін байқалады. Жас ерекшелігіне байланысты 

балалардың ойын әрекетінде, тәрбиенің ықпалымен еріксіз зейін дами бастайды, оның 

дамуы сезімдерінің, қажеттіліктердің және қызығуларының дамуымен байланысты. 

Еріксіз зейін адам іс - әрекетінің барлық түрлерінде ерекше орын алады. Оның ішінде, 

еріксіз зейіннің оқу үрдісінде мәні зор. Еріксіз зейін арқылы оқу материалын меңгеру 

жеңілдейді, ол балалардың болдырмау арқылы іске асады. 

Ерікті зейінді қолдауға көрнекілік, оқытудың әсерлігі, оқылатын материалдың 

мазмұнына қызығуды ұйымдастыру, жаңа хабарлайтын материалдың шәкірттердің бар 

білімдерімен байланысты. Бірақ бүкіл оқу үрдісін тек қана еріксіз зейінге құруға 

болмайды. Оқу жұмысы және жалпы адамзат әрекетінің барлық түрлері негізінен ерікті 

зейін арқылы іске асады. 

Зейіннің дамуы жекелеген шаралардың нәтижесінде жекелеген шаралардың 

нәтижесінде жекелеген тәсілдерді қолдану жолымен емес, мектептің бүкіл оқу - тәрбие 

жүйесінде іске асады. Зейінді тиімді тәрбиелеу төмендегі негізгі шарттарға байланысты: 

1. Бала әруақытта кез - келген іс - әрекетте, кез - келген жұмысты орындауда 

зейінді болуға тиісті, әр - уақытта да тек қана зейін қойып жұмыс істеу қажет. 

2. Балаларды кез - келген жағдайда жұмыс істеуге үйрету, зейінді жаттықтыру. 

3. Баланы ұйымдастырылатын оқу-қызметте зейін қоюға үйрету. 

4. Зейінді болу әдетіне тәрбиелеу, зейінділік мінез -құлықтың үйреншікті түрі 

болуы тиіс. 

Педагог әрбір баланың зейінінің дара ерекшеліктерін білуі керек. Әрбір баланың 

немесе бүкіл топ кемшіліктерін жою туралы белгілі міндеттер қоюға болады. Зейіннің 

кемшіліктерін тудырған себептерді білу қажет және тек қана сол уақытта кемшіліктерді 

жойып, зейінді тәрбиелеуге болады. Педагог әр уақытта да зейінді болуы қажет және өз 

үлгісінде балаларды үйрету керек. Педагогтің зейінді тәрбиелеу туралы бір жүйелі 

жұмысы әр уақытта да жағымды нәтиже береді; балалармен кез - келген жұмысы зейін 

салып орындау әдетін дамытады. 

Академик А.А. Ухтомский (1875-1942) ғылым тұрғысынан зейінге тереңірек 

түсінік берді. Бізді қоршап тұрған дүниеден сезім мүшелері арқылы миға әр түрлі 

тітіркендіргіш әсер етеді, осының нәтижесінде миға топ жұлдыздарға ұқсас қозу алаптары 

пайда болады. Бұл қозулардың арасында өзара «талас» басталады, соның нәтижесінде 

жеңіп шыққан қозу алабы жеңілгендерге үстемдік жасайды. Ол жеңілгендердің күшін 

өзіне тартып алады да, қуаттана түседі. Осындай басым дәрежеге жетіп, үстемдік алған 

қозу алабын ғалым А.А. Ухтомский доминант деп атады. 

Доминант - латын сөзі, «dominans - үстемдік» деген мағынаны береді. Доминант 

орталығы өзін тек кішігірім импульстердің есебінен қуаттандырып қоймайды, ол сонымен 

қатар өзіне кедергі жасап тұрған өзге ми орталықтарын тежеп тастайды. Оқу - тәрбие ісі 

неғұрлым еңбекпен байланысып отырса, балаларда соғұрлым сабаққа зейіндірек болады, 

ал баланың іс-әрекет үлгеріміне зейіннің әсері орасан зор екеніне күмән жоқ. 
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Зейінге бірнеше қасиеттер тән, олардың ішіндегі негізгілеріне: ауыспалылығы, 

орналасуы, көлемі, күші мен тұрақтылығы, шоғырлануы жатады.  Зейін тұрақты және 

тұрақсыз болуы мүмкін. Тұрақты зейін дегеніміз ұзақ уақыт бойына белгілі бір нысанда 

зейінін шоғырландыра білуді айтады. Егер белгілі бір іс - әрекет үрдісінде зейін қысқа 

мерзімнің ішінде басқа қажет емес заттарға бөлінсе, тез арада әлсірейді және сөніп 

қалады, осындай зейінді тұрақсыз зейін деп атайды. 

Зейiннiң алаңдаушылығы - бұл зейiннiң бiр нысаннан екiншiсiне ырықсыз ауысуы. 

Мұндай ауысу қандай дәріспен шұғылданып отырған адамға тыс тiтiркендiргiш 

әсерлердiң ықпал етуiнен туындайды. Алаңдау сыртқы және iшкi болып бөлiнедi. Сыртқы 

алаңдаушылық- субъектiге тысқы, қоршаған орта жағдайларының әсер етiп, ырықты 

зейiннiң ырықсыз зейiнге ауысуынан болады. Әсiресе адамды алаңдататын жағдайлар-

заттар мен құбылыстардың кенеттен пайда болып, күштi өзгермелi әрi жедел әсер етуiне 

байланысты. 

Зейiннiң iшкi алаңдауы көңiл-күй, толғаныс нәтижесiнде туындайды, орындалатын 

iске қызықпаудан, жауапкершiлiктi сезiнбеуден келiп шығады. Бала өзiнiң іс-әрекет 

жұмысымен байыпты әрi тиiмдi шұғылдануы үшiн оның болмысындағы  алаңдататын 

көңiл күйзелiстерiн (ашу, ыза, қорқу т.б.) басып отыру керек. Зейiннiң шашыраңқылығы 

деп адамның ұзақ уақыт аралығында өз зейiнi мен назарын нақты затқа бағыттай алмауын 

айтамыз. 

Шашыраңқылықтың екi түрi белгiлi: жалған және шын. Жалған шашыраңқылық- 

адамның бiрiске өте берiлiп, өзiн тiкелей қоршаған заттар мен құбылыстар әсерiне 

елеңдемеуi. Мұндай шашыраңқылық әсiресе шығармашылық жұмыстармен 

шұғылданатын адамдарда көп кездеседi. Адамның iшкi жан-кҥйi бағытталуынан болатын 

шашыраңқылықтың қызметке онша зияны жоқ, солайда болса, оның қоршаған ортада 

бағдар алып жүруiнде бiраз кедергi жасайды. Адамға көп нұқсан келтiретiн зейiннiң түрi - 

шын шашыраңқылық. Мұндай құбылысқа кезiккен адамның өзi ырықты зейiнiн қандай да 

бiр затқа не әрекетке бағыттап, тоқтата алуы қиындайды, оның көп ерiк күшiн жұмсауына 

тура келедi. Зейiн шашыраңқы адамның ырықты зейiнi тұрақсыз, алаңдауға берiлгiш 

келедi. Шын шашыраңқылықтың физиологиялық себебi - iшкi тежелу күшiнiң кемдiгiнен. 

Сөз сигналдарының әсерiнен туындайтын қозулар жеңiл тарап кетiп, шоғырлануға 

келмейдi. Осының салдарынан зейiнi шашыраңқы адамның ми қабығында қажет болған 

қозулардың тұрақсыз көздерi орнығады. Шын шашыраңқы зейiннiң себептерi әртүрлi. 

Бұларды бiлiп қою әр педагог үшiн мiндеттi талап. 

Бұлар: 

1) жүйке жүйесiнiң жалпы зақымдануы; 

2) қан аздылық; 

3) мұрын, тамақ сырқаттарынан миға оттегiнiң жеткiлiктi келiп түспеуi; 

4) дене мен ой шаршауынан; 

5) көңiл-күй күйзелiстерi. 

Шын шашыраңқылықтың және бiр себебi - мидың күштi әсерлерге көп душар 

болуынан. Осыдан оқу жылы барысында баланы көп кино көруден, шектен тыс думанды 

жиылыстардан сақтандыру қажет. Шын шашыраңқылық тұрақты қызығулардың 

кемдiгiнен де болады. Шын шашыраңқылық отбасында дұрыс тәрбиенiң болмауынан да 

туындайды: күнделікті режимiнiң бұзылуы, ойын мен демалыстың реттелмеуi, еңбектiк 

мiндеттерден ажырауы, тiлегiнiң бәрiн орындай беруден. Зейіннің тұрақтылығын өлшеу 

үшін психологиялық әр түрлі жаттығулар мен тәсілдер бар. Оларды оқу - тәрбие іс - 

әрекетінде қолдана отырып, балалардың зейінін дамытып, зейінділікке тәрбиелеуге қол 

жеткізуге болады. 
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Мектеп оқушыларына халқымыздың ауыз әдебиеті мен көркем туындыларын 

үйретіп, қазақ халқының көнеден келе жатқан тәрбиесінің озық түрлерін меңгерткен 

жағдайда болашақ ұрпағымыздың жан-дүниесін жарқыратып, нұрландыра аламыз. 

Бастауыш сынып оқушыларына қазақ халқының көркем әдебиет түрлерін меңгертудің 

бірден бір жолы бұл - мектеп программасындағы оқулықтар арқылы болып табылады. 

Бастауыш сыныптың көркем әдебиет оқулықтарына шығармалардың көптеген түрлері 

енгізілген. Солардың ішінде: мысал, әңгіме, жаңылтпаш, ертегілер, айтыс, шешендік өнер, 

өлеңдер, ғылыми мақалалар, очерктер және т.б. Көркем шығармалар арқылы балалардың 

ақыл-ойы өседі, ойлау қабілеті дамиды,  өмірді түсінуге көмектеседі.  

Қазіргі таңда әрбір ата-ана өз баласына сапалы білім беруге тырысады Заманауи 

дамыған технологиялар арқылы қазіргі кезде электронды кітаптар пайда болды, интернет 

желісі арқылы балалар бар керек ақпараттарды тез тауып алуға мүмкіндіктер жасалынды. 

Соңғы кездерде оқушылар өздігінен кітап бетін ашып оқымайтыны бәрімізге хақ. Осыған 

байланысты оқушылардың оқу деңгейі де, сөйлем құрап, сөздерді орынды пайдалану, өз 

ойын толық жеткізе алмау қазіргі жасөспірімдер арасында көбейіп келеді. Сондықтан 

баланы кітапқа қызықтыру, әлі кішкентай кезінен басталу керек.  Көптеген қызықты 

оқулықтар, әр түрлі логикалық тапсырмалар, түрлі функционалды кітаптар мен 

дамытушылық ойындар балалардың назарын бірден аударады. Баланың кітапқа деген 

құмарлығын түсіріп алмау үшін, отбасында ата-анасы тарапынан баламен әр түрлі 

жұмыстар жасалынып тұруы керек. 

Біздің зерттеу жұмысымыздың өзектілігі қазіргі кезде бастауыш сынып 

оқушыларын оқыту барысындағы, оқушылардың өлеңді түсініп оқуы, мәнерлеп оқуы, 

өлеңді жаттай алуы, өлеңнің мағынасын түсініп оқуларына бағытталған жұмыстардың 

ерекшеліктерін атап өтпекпіз. Ұлы ақын Абай атамыз айтқандай «Өлең сөздің патшасы, 

сөз сарасы» яғни, өлең дегеніміз өзінің тыңдаушыларын көркем сөз, мәнерлі оймен баурап 

алатын сазды, эмоциялық бояуы бар, әуенді, мәнді шығарма. Өлеңнің мағынасын, 

құдіретін балаға кішкентай кезден бастап сіңірген жөн. Өлеңді балаға ерте бастан сіңіру, 

зердесіне жеткізу - оқу тәрбие ісінде үлкен мәнге ие болады.  

Жақсы өлең адамның көңілін көтереді, сарайын ашады. Егер жақсы өлең жақсы 

айтылмаса, оның өңі қашады, әсерсіз шығады. Өлең айта алудың  өзі де үлкен өнер болып 

табылады. Өлеңнің басқа шығармалардан негізгі айырмашылықтары: өлеңде ұйқас, 

тармақ, бунақ, шумақ т.б. сияқты өзіне тән ерекшеліктері болады.  

Бастауыш сынып оқулықтарында тапсырмалар өлеңмен көп кездеседі. Оқушыларға 

ол өлеңді оқып шықпас бұрын, өлеңнің авторымен, мазмұнымен қысқаша таныстырған 

жөн. Бастауыш сынып оқушыларына берілген өлеңдер әр түрлі болып келеді. Көбінесе 

лирикалық өлеңдер, яғни табиғат құбылыстарына байланысты, автордың көңіл-күйін 

сипаттайтын өлеңдер, жан-жануарларға байланысты, Отанға деген сүйіспеншілік, достық, 

жақсылық пен жамандық т.б. тақырыптардағы өлеңдер болады.  Балаларға өлеңді құр 

оқып бермеуіміз керек. Өлең оқудың өзінің тәртібі болады. Осыған қысқаша тоқталып 

өтетін болсақ: 
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1. Өлеңді оқудың алдында өлеңнің мазмұны жайлы шағын әңгіме өткізіледі; 

2. Өлеңде оқушыға түсініксіз болатын сөздерге талдау жүргізіледі; 

3. Ең алдымен өлеңді мәнерлі түрде мұғалімнің өзі оқып береді; 

4. Мұғалім өлеңді оқу барысында оқушылар кітапты жауып, мұқият тыңдаулары 

керек. 

5. Оқушылар алдымен көзбен өздері оқиды, кейін тұтас оқиды; 

6. Өлеңді кезектеп, жұппен оқуға болады; 

7. Өлеңнің мағынасын ашу мақсатында, оқушылармен өлеңнің мазмұны 

талданады; 

8. Қорытындылау мақсатында өлеңді мәнерлеп екінші рет оқуға болады. 

Бастауышта шығарманы оқу техникасы да әр түрлі: көзбен оқу, ызыңдап оқу, 

дауыстап оқу, хормен оқу, жекелей оқыту т.б. жұмыстар орындалады. Өлең оқу 

барысында да оқушылармен осындай жұмыстар өткізген жөн.  

Отырған оқушы өлеңнің мағынасын түсіну үшін, белгілі бір әсер алуы үшін 

мұғалім өлең оқудың алдында өзі де жаттыққан дұрыс. Өлең оқудың ең бірінші талабы ол 

- мәнерлеп оқу болып табылады. Бастауыш сыныптағы оқу сабақтарының негізгі мақсат 

міндеті - оқушыларды оқулықпен жұмыс жасауға, сауатын ашуға, кітапқа, оқуға, білім 

алуға деген құштарлығын оята түсу.  

Өлеңді мәнерлеп оқу үшін өлеңді талдай білу қажет. Қазақ өлеңдерінде шумақтар 2 

тармақтан, 15 тармаққа дейін жетеді. Өлеңдердің құрылысы мен мағынасына талдау 

жасаған қазақ жазушысы, зерттеуші Қайрат Жұмағалиевтің еңбектеріне тоқталдым. 

«Жүрегімнің бөлшегі» (балаларға арналған өлеңдер жинағы), 1964 жылы жарық көрген 

«Тұңғыш» өлеңдер жинағында өлеңнің құрылысына зерттеулер жасаған. Сол сияқты қазақ 

жазушысы Зейнолла Қабдолов «Өлеңнің мағынасын терең түсіну үшін, оның шумағын 

санап керек емес, ырғағына назар аударған жөн» делінген. 

Өлеңнің оқушыларға беретін тәрбиелік мәні өте зор. Көркем әдебиет - өмір 

оқулығы. Көркем әдебиетке баланы қызықтыру арқылы, өсіп келе жатқан ұрпақтың 

қоршаған ортаны танып білуіне жол ашамыз, әсемдікке, эстетикалық тәрбиеге 

тәрбиелейміз, өлең оқыту, мәнерлі өлеңді  жиі тыңдату арқылы баланың сана сезімін, 

ақыл-ойын дамытып, адамгершілікке тәрбиелей аламыз.  

Балаға адамгершілік қасиеттерінің алғашқы дағдыларын бойына сіңіруде көркем 

шығармалар, өлеңдер, көркем сөздердің мағыналары өте зор.  
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“Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында” орта білім берудің мақсаты жылдам өзгеріп дүние жағдайларында 

алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін - өзі 

іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс,адамгершілік тұрғысынан жауапты 

шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп көрсеткен. 
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Осындай күрделі мақсаттың жүзеге асуы білім берудің үздіксіздігін қамтамасыз ету 

жағдайына байланыстылығын да көрсетті. Республикада бұл міндеттердің шешу жолы 

білім берудің қосымша дамыту бағдарламаларында айқындалады. Сондай -ақ “ҚР тәлім 

тәрбие тұжырымдамасында” үздіксіз тәрбиенің негізі - ұлттық тәлім тәрбие деп 

қарастырады. Мұнда әрбір халықтың тәлім-тәрбиелік мұрасы- мәдениеттің құнды бөлігі 

немесе қазақ халқының педагогикалық ой -пікірлерін бүкіл оқу тәрбие жүйесінің тірегіне 

айналдыруды көздейді. 

Осыған орай, мектепте оқушыларды тек сыныпта ғана тәрбиелеп және 

қалыптастырып қана қоймай, сыныптан тыс жұмыстарда да тәрбиелеу қажеттілігімаңызды 

болып отыр. 

Оқушылармен сабақтан тыс жүргізілетін тәрбие жұмыстары сабақтан тыс немесе 

сыныптан тыс жұмыс деп аталады. Бұл мұғалім сабақ үстінде жүзеге асыратын тәрбие 

жұмысын толықтыра және тереңдете отырып, ең алдымен балалардың таланттары мен 

қабілеттерін неғұрлым толық ашудың, олардың бір нәрсеге қызығушылығы мен ынтасын 

оятудың құралы ретінде қызмет атқарады, ол оқушылардың бос уақытын 

ұйымдастырудың және олардың адамгершілік мінез құлыққа жаттығуын 

ұйымдастырудың формасы болып табылады [1]. 

Сыныптан тыс тәрбие жұмысы-тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз 

етуде оған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған және 

сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие жұмысының дербес түрі. 

Сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны - оқушының теориялық білімін кеңейтіп, 

толықтыра түседі және оқушылардың жеке қабілетін дамыта түседі. Оқушылардың 

сыныптағы және сыныптан тыс әрекеттерінің кірігуі қоршаған орта туралы біртұтас 

түсінік қалыптастыруға, теория мен практика арасындағы байланысты қамтамасыз етуге, 

оқу-тәрбие үрдісін құруда және оқушы тұлғасын қалыптастыруда үйлесімдікке жетуге, 

мұғалімдер мен сынып жетекшілерінің педагогикалық шеберліктерін жетілдіруге, 

мұғалімдер мен оқушылар арасындағы ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді. 

Қазіргі кезде оқыту мен тәрбие беру үдерісінде сабақтан басқа сыныптан тыс 

жұмыстардың орны ерекше. Білім мазмұнын әлемдік оқыту жүйесіне теңестіру,сонымен 

бірге қазақ халқының ұлттық ерекшелігін ескере оқытудың маңызы артуда [2]. 

Оқушылардың білімін дамыту жолдарының бірі ретінде сыныптан тыс 

жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін Р.Ж.Қоянбаев.,З.Абилова,К.Б., 

Бозжанова, Е. Омар, С. Нұрмағанбетов т.б. зерттеу еңбектерінде қарастырады. 

Сыныптан тыс оқытуды ұйымдастырудың бірнеше формалары бар:Олар:оқу-

саяхат, топ-серуен, үйірме, клуб жұмысы, ертеңгілік, ғылыми жұмыстар,іскерлік ойындар, 

диспуттар, байқау, көрмелер, олимпиадалар, пәндік апталықтар,онкүндіктер,айлықтар 

т.б.жатады. 

Сабақтан тыс тәрбие жұмысының дамытушылық қызметінің маңызы ерекше. Ол 

белгілі бір әрекетке байланысты оқушьшардың психикалық процестерін, оқушыларды 

жеке-дара қабілеттерін дамытуды көздейді. Соған орай баланың жасырын қабілетін 

анықтау, бейімін, қызығушылығын дамытуды мақсат тұтады. Егерде оқушы бір нәрсге 

қызығушылығы болса, онда мұғалім сол сұрақка қатысты қосымша қызықты мағлұмат 

беріп, оқуға қосымша әдебиет ұсынып, оған жағдай туғызып, сонымен бірге оны 

қызығушылығын арттырады. 

Қазіргі оқу үрдісінде жеке тұлғаны қалыптастырудағы үйірменің рөлі. Сыныптан 

тыс жүргізілетін жұмыстардың кең тараған түрі - үйірме жұмысы. Мұны ұйымдастыру 

жүргізу үстінде мұғалімің шығармашылық дербестігі айқын көрінеді. Үйірме жұмысы 

алдымен кең тынысты шараларды жүзеге асыруға бағытталуы тиіс, сонда ғана ол 

оқушылардың ынта - ықыласын толық қанағаттандыра алады [4]. 

Үйірме жұмысын негізінен теориялық және практикалық бағытта жүргізуге 

болады. Үйірме жұмысын қамтуда оқушылардың ынта ықыласын ескеру маңызды 

мәселе.Мұғалім оқушылардың талаптар мен сұраныстарын қанағаттандыра отырып, 
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үйірме мүшелерін ортақ іске жұмылдыруы тиіс.Үйірменің жетекшісі алынған 

тақырыбының үйретушілік және тәрбиелік маңызына ерекше мән бергені жөн. 

Бастауыш мектеп балаларға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы 

дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, 

жағдайларды шынайы түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, 

салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Баланы оқыта отырып, оны 

шығармашылық бағытта жан-жақты дамытады. Оқушының бос уақытын тиімді 

ұйымдастыру, оған дұрыс бағыт беріп отыру-барша қауымның ортақ ісі. Оқушы жан-

жақты болып өсу тек қана оның мектепте өткізген уақытымен шектелмейді. Бүгінгі таңда 

жаңа білімді адамды қалыптастыру барысында мектептің қызметі күннен-күнге ұлғая 

түсуде. 

Сыныптан тыс жұмыстарда балалар жасампаздық немесе рөлдік ойындарға ерекше 

орын береді. Бұл жастағы балалардың ойын іс - әрекеті әрдайым жасампаз болады. 

Ойында балалар өздерін еліктіретін белгілі бір өнегеге ұқсап бағады. Сондықтан мұғалім 

балалар ойынына мұқият қарап, олардың орынды өнегеге еліктеуіне жәрдем етуі керек. 

Оқушылардың ойын іс - әрекетінің құндылығы оның барысында түрлі қиындықтарды 

жеңуінде, өз тәртібін басқаратынында, батыл, жігерлі және орнықты бола алатындай ойын 

ұйымдастырылса, ойын өмір мектебі, өз құрдастарының ұжымына еңбек және қарым-

қатынас мектебі бола алады. Ойын ұйымшылдық сезімді бекітіп, баланың бастамасы мен 

өз бетіндігін бекітеді [3]. 

Сыныптан тыс жұмыстарды түрлі іс-әрекеттердің тәрбиелік мүмкіндіктерін 

пайдаланып, баланың қоғамдық мәнін мақсатты, жан-жақты және үйлесімді 

дамытады.Мектептегі сыныптан тыс тәрбие іс-әрекеттің мазмұнына, ұйымдастырылуына 

және әдістеріне қойылатын талаптарды бейнелейтін тәрбиенің жалпы принциптері 

негізінде құрылады. Дегенмен, сыныптан тыс тәрбие жұмысының өзіндік принциптері 

бар.Бастауыш мектепте сыныптан тыс жұмыстың бір принципі - оған оқушылардың өз 

ырқымен қатнасуы. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлі бағыттары мен ұйымдастыру 

түрлері бар. Балалардың өз ынтасы мен қабілеттерімен сәйкес істерді таңдап алу 

мүмкіндіктері бар. Сыныптан тыс жұмыстарда тәрбие барысының ішкі қарам -

қайшылықтарын айқын көруге болады. Мұғалімдер, оқушылар ұжымы жетекшілері, 

қоғамдық ұйымдар өкілдері, ата - аналар балаларға өзін көрсете алатын іс әрекет түрлерін 

таңдап алу қажет екендігіне кеңес бере алады.Сыныптан тыс жұмыс балалардың жас және 

жеке ерекшеліктерін ескере құрылса, олардың әлеуметтік ортадағы кез келген қарым - 

қатынасын реттеуге болады. 

Сыныптан тыс оқушылардың бастамаларын және өзіндік іс - әрекетері болу 

принципін есепке алу арқылы да жүргізіледі. осы принципті еске ала отырып, мұғалім, ата 

- аналар, жұртшылық өкілдері, қамқоршы оқушылар іс - әрекет түрлерін ұсынады. Ұсыну 

қызықты істерді оқушылар өз бастамасына сай таңдап алатындай болып шығуы керек. 

Сыныптан тыс жұмыстың өзі де ұдайы дамиды. Бұл оқушылар құрамын, олардың 

қызығуын есепке алып отыруға жағдай жасайды [5]. 

Педагогика ғылымында сыныптан тыс жұмыстардың түрлерін топқа бөлу айқын 

қалыптасқан жоқ. Дегенмен, мектеп тәжірибесінде сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру түрлерінің жүйесі айқын көрінеді. 

Бастауыш мектеп жасындағы балалармен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырып, 

өткізуге жетекшілік рөл - мұғалімдікі. Ол ата - аналардың, жұртшылықтың, еңбек 

ұжымдарының, қамқоршы оқушылардың күшін біріктіреді. Сыныптан тыс жұмыстар бұл 

кезде оқушылар ұйымдарының іс - әрекетімен тығыз бірлікте жүргізіледі. Оқушылардың 

қоғамдық мәнінің әлеуметтік белсенділігін қалыптастыруға, жасампаздық қабілеттері мен 

дарындарының дамуына мүмкіндік береді [6]. 

Қорытындылай келе, оқыту барысында оқушылардың сыныпта алған білімін 

дамытып, оны ары қарай жетілдіруде сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Сыныптан 

тыс жұмыстардың оқушылардың белсенділігін арттыруда, өзіндік көзқарасының 
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қалыптасуында, білімін жетілдіруде бірден - бір маңызды тәрбие құралы екендігін 

көреміз. Сыныптан тыс жұмыстарды дұрыс ұйымдастырған жағдайда оқушылар бойында 

ұйымдастырушылық, белсенділік дамиды. Бағалы моральдық қасиеттер қалыптасады. 

Сыныптан тыс оқытуды жүйелі түрде ұйымдастыру, адам тәрбиесіне айтарлықтай үлес 

қоса алады. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ Ж. ТАШЕНОВА В СОХРАНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА 

 

Бекишев К.О. 

старший преподаватель 

кафедра Международных отношений 

истории и социальной работы 

 

Жумабек Ахметович Ташенов, занимая одну из ответственных должностей в 

Казахской ССР, понимал и был в числе первых, кто с большой надеждой и энтузиазмом 

откликнулся на призыв партии об освоении целинных и залежных земель. Поэтому, он как 

никто другой, понимая насколько целинная кампания окажет влияние на политическое, 

социально-экономическое развитие казахского края, приложил много труда и усилий для 

выполнения поставленных задач. 

Согласно данным периодической печати 1961 года: «За последние семь лет 

хозяйства пяти северных областей Казахстана, где сконцентрировалась более 80% всех 

созданных в СССР целинных совхозов, в общей сложности освоили 17 миллионов 

гектаров целины, продали государству почти треть миллиарда пудов хлеба, что примерно 

в 8 раз больше, чем за предыдущее семилетие» [1, с.1]. 

Однако из истории известно, что целинная эпопея привела к только к 

положительным последствиям, в это время наблюдается попытка центральных органов 

советского государства проведения политики «стирания» границ между союзными 

республиками. Так, 25 декабря 1960 года напечатано было скромное объявление: «К 

сведению делегатов: первая целинная краевая партийная конференция открывается 28 

декабря 1960 года в гор. Акмолинске…» Это был нонсенс, так как на тот момент самого 

края, как административно-территориальной единицы, еще пока не существовало. 

Только через два дня, 27 декабря того же года, в республиканских и областных 

газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 26 

декабря 1960 года «Об образовании Целинного края в составе Казахской ССР». Согласно 

документу, в него были включены территории Акмолинской, Кокчетавской, 

Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей с административным 

центром края в городе Акмолинске. На «краевой» конференции для реализации 

грандиозного масштаба по предстоящей «перекройке границ» председателем 
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крайисполкома был избран В.В. Мацкевич, до этого работавший министром сельского 

хозяйства СССР [2]. 

Так впервые открыто проявилось стремление центра переподчинить целинный 

край Госплану СССР. Например, стало известно, что руководство новоявленного 

Целинного крайкома отказывалось передавать плановые показатели на предстоящий 1961 

год в республиканские органы, как это делалось ежегодно. По этому поводу, будучи 

Председателем Совета Министров КазССР, Жумабек Ташенов срочно прилетел в 

Акмолинск. Зайдя в кабинет первого секретаря Целинного края Т.И. Соколова, 

предсовмин. не считаясь с уже существующей тогда негласной прямой подчиненностью 

крайкома Москве, принялся в жесткой форме отчитывать зарвавшегося хозяина кабинета: 

«Что Вы себе позволяете?! Почему не передаете в Госплан Казахской ССР необходимые 

данные для формирования бюджета на следующий год? На что Тихон Соколов гордо 

ответил, что никакой задержки с показателями нет, просто с 1 января 1961 года бюджет 

Целинного края формируется в Госплане соседней республики - РСФСР, а с двойным 

подчинением пяти областей Северного Казахстана покончено. И, дескать, не указывайте 

мне здесь. Вышел скандал, эхо которого в тот же день с подачи Т.И. Соколова достигло 

Москвы. 

Как вспоминал один из инспекторов орготдела ЦК КПСС, Хрущева поразили даже 

не слова Ташенова о том, что «передаче края России не бывать», а то, как предсовмина 

пригрозил Соколову» высылкой из Казахстана в 24 часа». Такого, конечно, тогда 

всесильный Хрущев стерпеть не смог [3]. 

Подводя очередные итоги всесоюзной кампании по освоению целинных и 

залежных земель. В 1960 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с гордостью 

заявил, что он сделал то, что царская администрация России не смогла сделать и за 100 

лет активной колонизации казахских земель, то есть увеличил долю некоренного 

населения Казахской ССР более чем на 50%. «Пора переходить на краевое управление …в 

перспективе исчезнут границы между республиками…надо кончать с этой белой 

могилой». Тем самым он планировал, что с января 1961 года пять северных областей с их 

огромным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом должны напрямую 

подчиняться Москве. 

В декабре 1960 года на одном из совещаний, которое проходило в Акмоле, Первый 

секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, обращаясь к занимавшему тогда пост 

Председателя Совета Министров КазССР Жумабеку Ахметовичу Ташенову, сказал, что 

необходимо обсудить один из вопросов, связанных с территорией республики. 

Внимательно посмотрев на Ташенова, добавил: «С товарищем Кунаевым и 

руководителями области мы уже обменялись мнениями по этому поводу. Они наше 

предложение поддерживают. Теперь, Жумабек Ахметович, я хотел бы услышать ваше 

мнение по этому вопросу». На что Ташенов с возмущением сказал в лицо Н.С. Хрущеву: 

«Я родом из Акмолинска. Двенадцать лет работал в Северо-Казахстанской области. Мои 

родители и их родители, да и все наши предки покоятся на этой земле. И вы теперь хотите 

эту землю передать России? Вдумайтесь, товарищи, какой казах с этим согласиться?! 

Подумайте, товарищи! Я, например, категорически против не только рассмотрения, но и 

постановки данного вопроса в повестку дня!».  

Не любивший и не воспринимавший критику, Хрущев вскипел: «А ты кто такой, 

чтобы выступать против воли партии?! Мы можем принять решение и без вашего 

согласия. Советский Союз - единая страна, а потому кому, чью территорию отдавать - 

решит Верховный Совет СССР». На его гневные слова Жумабек Ахметович также резко 

возразил: - Если Верховный Совет начнет самолично вмешиваться в территориальный 

вопрос каждой республики, то надо отменять Конституцию СССР, там ведь сказано, что 

каждая республика обладает правом собственности на свою исторически сложившуюся 

территорию. И если этот закон будет нарушен, то мы вправе обращаться за 

справедливостью в международные правозащитные организации» [4]. 
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По тем временам редко кто осмеливался так открыто на глазах членов 

правительства и партийного руководства, не боясь за последствия, которые вылились бы в 

отставку при хорошем раскладе дел, высказать эти правдивые слова. В то же время никто 

не смел покушаться на незыблемые устои Конституции СССР.  Поэтому такой смелый 

выпад Жумабека Ахметовича застал врасплох Хрущева. Выйдя с совещания, первый 

секретарь ЦК КПК Д.Кунаев произнес с восхищением отважному коллеге: «Жумеке, вы 

поистине отчаянный храбрец, у вас львиное сердце!» на что тот ответил: «Ради родной 

земли и интересов казахского народа я готов даже на испытания в аду». 

Данный инцидент между главой советского государства и Жумабеком 

Ахметовичем можно сказать стал судьбоносным в истории страны и поставил жирную 

точку в вопросе противоборства между Центром и республикой за сохранение 

целостности территории Казахстана. Генсек Н.С.Хрущев был вынужден закрыть 

республиканское совещание, где на глазах у всех присутствующих ему доказали всю 

неправомерность его идей и действии. 

К сожалению, вышеназванный конфликт не прошел бесследно для Жумабека 

Ахметовича. И кто близко общался и лично хорошо знал Никиту Сергеевича не удивился 

ответной реакции главы государства. Как отмечает Елиусизов М., бравший интервью еще 

при жизни Ташенова: «По всей видимости, поняв, что с Ташеновым никак нельзя 

договориться, Никита Сергеевич дал срочное поручение - подвергнуть его жесткой 

критике, снять с высокой должности и направить куда-нибудь с понижением» [5, с.13].  
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Ғылыми жетекшісі: А. Мырзахметов атындағы 
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пс.ғ.д., профессор Кукубаева А.Х. 

 

Жаңа ғасырдағы мектеп алдындағы міндет - егеменді еліміздің жас ұрпағын жан-

жақты дамыта отырып тәрбиелеу. « Елімізді 2050 жылы барысқа айналдыратын күш - 

мектеп партасында отырған оқушылар мен 15-20 жас аралығындағы жастар « деп 

Елбасымыз бекер айтқан жоқ. Өйткені Қазақстанның бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың 

еншісінде. Ал жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейін жоғары 

етіп қалыптастырудың бірден бір жолы - оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдіс - 

тәсілдерін іздестіру, шығармашылыққа жетелеу. Бұл ретте мұғалімнің терең біліктілігі 

қажет . Кезінде ұрпақ тәрбиесі, ел тағдыры жөнінде елеулі еңбектер жазып, аталық ақыл 

айтқан ғалым - профессор Б. Кенжебаев: «Бала біздің болашағымыз». Болашағына 

немқұрайлы халықтан ештеңе күтуге болмас еді. Еліміздің бүгінгі, ертеңі - болашақ жас 

ұрпақтың қолында, - ал жас ұрпақтың тағдыры - ұстаздардың қолында.Менің болашақ 

мамандығым ұстаз болғандықтан, жас ұрпақтың тағдыры мен үшін әрдайым өзекті. 

Қазіргі таңда бастауыш сынып ұстаздары үшін оқушыларының мектепке дайындығы мен 

бейімделуі бірқатар кедергілер мен қиындықтарға толы. 

https://e-history.kz/media/upload/
http://ztgzt.kz/recent-publications/grazhdanskij-podvig.html
http://ztgzt.kz/recent-publications/grazhdanskij-podvig.html
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Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-

өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп 

тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. Мектеп - баланың дамуының жақсы 

жақтарын жүйелі қалыптастырып отыратын негізгі орын. Тәрбиенің сан салалы, күрделі 

мәселе-леріне терең бойлауға бастайтын, күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар 

арқылы баланың жан дүниесіне әсер ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы - 

бастауыш мектеп. Бастауыш саты - білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы 

болып табылады. Келешекте жалпы білім алу мен кез келген арнаулы мамандықтарға 

талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланбақ. Бастауыш мектептің негізгі міндеті - 

жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген 

сенімін нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын 

оятып, ынтасын арттыру болып табылады. Ендеше, осы міндеттерді жүзеге асыратын 

басты тұлға - Ұстаз. Тек мықты ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре алады. 

Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға», «Адамның адамшы-лығы жақсы ұстаздан 

болады» деп айтқан ұлы Абай. Ал чехтің педагогы Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі 

нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын 

тынымсыз жалын иесі» деп ұстаздар қауымын жоғары бағалаған. Мектеп табалдырығын 

аттаған жас бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды парасатты, саналы азамат етіп 

тәрбиелеу - әрбір ұстаздың борышы. 

Қазіргі заманда 6 жасар балаларды мектепке оқытуға дайындау өзекті мәселелердің 

бірі болып табылады. Алты жасар баланың алғаш рет мектепке келуі - балаға да және 

оның ата-анасына да өте жауапкершілікті кезең болып саналады. Оқу әрекетіне еш 

ауыртпалықсыз әрі табысты кірісіп кету үшін баланың дені сау және жан-жақты 

даярланған болуы қажет. 

Баланың мектепке бейімделу нышандарын мынадан байқауға болады: 

Біріншіден - баланың оқу үдерісіне қанағаттануы. Оған мектепке барған ұнайды, ол 

өзіне сенімсіздік танытпайды және қорықпайды. 

Екіншіден - баланың бағдарламаны жеңіл меңгеруі үшін оған осы қиын кезде 

қолдау жасау керек. Баланың баяулығын сынамау керек. Егер мектеп қарапайым және 

бағдарламасы дәстүрлі болып, ал бала оқу кезінде қиналатын болса, онда оған қиын 

сәттерде көмек көрсетіп, баяулығын, білмейтіндігін сынамау, сондай-ақ басқа балалармен 

салыстырмау қажет. Әр бала ерекше, әрі әр түрлі. 

Табысты бейімделудің келесі нышаны -баланың оқу тапсырмаларын өз бетімен 

орындау деңгейі, тапсырманы өзі орындай алмаса, үлкендерден көмек сұрауы. Көбінесе 

ата-аналар баласына соншалықты ынтамен «көмектеседі», кейде бұл қарсы нәтиже беруі 

мүмкін. Оқушы ата-анасымен немесе жақындарымен бірлесе сабаққа дайындалуға 

үйреніп алады. Мұндай жағдайда сіздің көрсететін көмегіңіздің шегін белгілеп алуыңыз 

қажет. 

Баланың мектептегі ортаға толығымен қосылуының ең маңызды нышандарының 

бірі оның сыныптастарымен, мұғаліммен тұлғааралық қарым-қатынас жасаудағы 

қанағаттануы болып табылады. Осы кезеңде бірінші сынып оқушысы белсенді түрде 

қарым-қатынас жасайды, балалар ортасынан өз орнын іздейді, басқа балалармен 

серіктесуге үйренеді және өзіне көмектесуге қарсы болмайды. 

М.М. Безруких, С.П. Ефимова баланың мектепке бейімделуін ұзақ мерзімде 

процесс ретінде қарастырып, оны әлеуметтік-психологиялық және физиологиялық 

жақтарын сипаттаған. Орыс педагогы Зимняя И.А.өзінің «Педагогическая психология» 

деген еңбегінде баланың мектепке физиологиялық бейімделу үдерісін қарастырады: 

Физиологиялық бейімделу. 

Оқу басталуына байланысты жаңадан әсер етуші ықпалдардың әсерінен 

балалардың ағзасының барлық жүйесі қарқынды түрде жауап қайтарады. Бұл 

«физиологиялық толқу» айтарлықтай ұзақ уақытқа - 2-3 аптаға созылады. Осы кезеңде 
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ресурстарды үнемдеу туралы айтуға да болмайды, себебі мұнда барлық күш-жігер 

жұмсалады. Сондықтан ата-аналар осы кезеңде әрбір бала жоғары физиологиялық күш 

жұмсайтындығын ескеруі тиіс.Оқушы қандай жұмысты орындасын, мейлі ол ақыл-ой 

жұмысы болсын, мейлі амал жоқтан отырып істейтін қосалқы жүктеме болсын, немесе 

үлкен әрі таныс емес ұжымда қарым-қатынас жасауға психологиялық жүктемеге ағза, 

яғни оның әрбір жүйесі өзінің күшіне, жұмысына жауап қайтаруы қажет. Бала ағзасының 

мүмкіндіктері шексіз, ұзақ күш жұмсау, соған байланысты шаршау немесе болдыру 

баланың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін екендігін барлығымыз да білеміз. 

Мұның барлығын айтып отырғанымыздың себебі, біз кешегі тынымсыз балалардың 

тез шаршағыш болатындығын, оларды партада «тағы да бір сағат» отыра тұр деуге 

мәжбүрлеудің болмайтындығын, күн тәртібін сақтау керектігін білеміз. Мынаны есте 

сақтау керек: бала өмірінде қайта құрудың қиындығы барлық балалардың басынан өтеді. 

Мектепке бейімделудің баяулауының бастысы - бала денсаулығы, сондықтан олардың 

денсаулығына мән беріп, ауру-сырқауларын емдеп жазу керек. 

Әлеуметтік-психологиялық бейімделу.  

Көптеген балалар оқудың алғашқы екі айында бейімделеді. Олар ұжымға тез 

қосылып кетеді, сыныпқа үйренеді, жаңа достар табады; үнемі көтеріңкі көңіл-күйде 

жүреді, сабырлы, байыпты болып, мұғалімнің талаптарын өз еркімен еш қиындықсыз 

орындайды. Әрине, олар тәртіптің барлық ережелерін орындай қоюы қиынырақ, бірақ 

қазан айының соңына карай мұндай балалар жаңа оқушы дәрежесіне, жаңа талаптарға, 

жаңа күн тәртібіне тез үйреніседі. 

Ал кейбір балалардың мектепке бейімделуіне біраз уақыт қажет; олар бір ай немесе 

одан да көп уақыт бойы сабақта ойнап отыруы мүмкін немесе мұғалімнің ескертуіне 

қарамай сыныптастарымен төбелесуі мүмкін (немесе керісінше «кішкентай балалар 

сияқты» жылап және олардың оқу бағдарламасын меңгеруі қиындыққа түсуі мүмкін. Тек 

бірінші тоқсанның соңында ғана олардың тәртібі дұрысталады. 

Басқа балаларда оқу бағдарламасын меңгеруден басқа мейлінше маңызды 

қиындықтар болуы мүмкін. Олардың тәртіптері нашарлап, көңіл-күйіне кері әсер етеді. 

Мұғалімдер мен сыныптастары көбінесе осындай балаларға шағымданады. Мұндай 

балаларды көбінесе сынып ұжымы қабылдамайды, ал бұл олардың керісінше қарсылығын, 

наразылығын тудырады - үзілісте төбелеседі, сотқарлық жасайды, айғайлайды, сабақта 

өзін дұрыс ұстамайды. Егерде мұндай тәртіптің себебін дер кезінде анықтамаса, бұл 

жүйке жүйесінің жұқаруына және психикалық денсаулығының бұзылуына әкеліп соғады. 

Сондықтан, егер баланың тәртібі мұғалімді, ата-аналарды мазасыздандыратын болса, 

балалар психологы мен психоневролог дәрігерге көрсету қажет. Әрине осындай 

психологиялық жүктемелер мен бірінші сынып оқушысының өмір сүру қалпын қайтадан 

өзгерту «физиологиялық деңгейде» жүзеге асырылады. 

Баланың мектепке бейімделуіне негізгі үш жақты қиындық әсер етеді: 

Біріншісі, мектептің жаңа күн тәртібі - ерте ұйқыдан тұру, тыныш отыру, сабақтан 

қалуға болмайды, дер кезінде сабақты орындау және тб. Мұндай дағдылар балада бұрын 

қалыптаспағандықтан олар шамадан тыс шаршайды, сабақтан қалығысы келіп тұрады , 

мазасызданады және тб. Көбіне алты-жеті жастағы балаларда өзіндік әдетердің 

қалыптасуының алғышарттары қалыптаса бастағандықтан кейбір жаңа құбылыстарға 

бейімделу қиынға соғады. Ең бастысы мұғалім мен ата-ана осы жағдайларды дұрыс 

ескергендері маңызды. 

Екіншісі, баланың мектеп мұғалімімен, құрбыларымен және отбасымен өзара 

қатынасына байланысты туындаған мінез-құлықтар.  Жай ғана мейірімділіктен мұғалім 

өзінің авторитарлық стилі талап етушілік, қаталдық, мінез құлықта қажетті әрекеттердің 

орындаулуын талап етуші болып көрінеді. Ол үнемі баланың жұмысын бағалап отырады. 

Кей жағдайда бала өзін құл ретінде сезуге дейін барады. Нәтижесінде кейбір балалар 

жасқаншақ, ал біреулері үйде бас ал мектепте мүлдем басқаша қылық көрсетеді. Ейбір 

оқушылар жаңа ортада өздерін дұрыс меңгере алмай, басқа балалармен танысуы бірден 
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болмағадықтан, өзін жалғыз сезінеді. Тәжірибелі мұғалім барлық балаларға бірдей талап 

қояды, бірақ әр баланы жеке-жеке қадағалайды. Бала мектепке келгеннен соң оның үйдегі 

орны да өзгереді. Оның міндеттері де және құқықтары да жаңаша құрылады. Мысалы 

оның сабақ орындауына ерекше, бөлек уақыт қажет болғадықтан үлкендер оның күн 

тәртібімен санасады. 

Үшінші, түріне бірінші сынып оқушылары оқу жылының ортасына қарай сезінеді. 

Олар басында мектепке бірден жүгіріп, уақытынан ерте баратын болса, кейіннен 

ересектердің ықпалымен ғана барады. Өздерінің әрбір алған бағасына қуанып, сабақты 

қызығушылықпен орындаса осы кезеңде ол төмендейді және бәрібірлікке ауысады. 

Қорытындылай келе біз мейірбан адамдар болып, балаларды қаз - қалпында сүюге 

тиіспіз, шолжаңды да, тіл алғышты да, ақылдыны да, жалқауды да бірдей жақсы көруіміз 

қажет. Өзіміздің жан - шуағымызды балаларға алаламай тең үлестіруіміз керек. Балаға 

деген мейрімділігіміз бен махаббатымыз педагогикалық қызметіміздің ең басты дәлелі 

болуы тиіс. Балаларға деген сүйіспеншілік пен мейірім олармен дөрекі сөйлесуге, олардың 

жеке басымен намысына тиюге, ұрсып, қорқытуға жол бермейді. Біз ұлт болашағын, 

еліміздің келешегі - жас ұрпақты тәрбиелеп отырғанымызды әсте ұмытпаған жөн. Ұстаз - 

жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тапсыратын 

сенімді өкілі. Біз сол сенімді ақтай отырып, зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және 

азаматтық құндылықтарды бойына дарытқан тұлғаларды тәрбиелеуіміз қажет. Біздің 

жастар елімізді, жерімізді, тілімізді бүкіл әлемге паш етсін десек, жаңа заманға лайық етіп 

тәрбиелейік. Шәкірттеріміз көзге ғана емес, көңілге де қуаныш сыйлап, өміріміздің гүліне, 

мәні мен сәніне айналсын. Біз тәрбиелеген ұрпақ тәрбиелі де тәртіпті, ақылды да өнегелі, 

рухани адамгершілігі мол Қазақстанның беделді азаматы болады деп сенемін! 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? - М.: Знание, 1994. 

2. Зимняя И.А.Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. Второе, доп., испр. И 

перераб. - М.: издательская корпорация «Логос», 1999. 

3. Воликова Т. В. Учитель и семья. - Москва, 2007. 

4. Білімдегі жаңалықтар №2 2009 ж.  

5. Бастауыш мектеп  №3 2011 ж. 

 

 

ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В  СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Преподаватель кафедры СПД, м.п.н.,  Таханова А.К. 

Студентка 4 курса специальности «Социальная 

педагогика и самопознание» Боброва Юлия 

 

Если люди обсуждают семейные ценности, то они подразумевают, что в каждой семье 

есть свои устои, порядки и ценности. Семья должна в данном случае восприниматься как 

нечто общее, целостное. Именно также как мы не можем воспринимать каждого члена 

семьи по отдельности, нам в данный момент важны общие «семейные ценности».  

Одной немаловажной причиной распада молодых семей является отсутствие общих 

целей в жизни молодых людей и  различие в ценностях жизни [1]. 

Очень важным становится понять, что из себя представляют семейные ценности. 

Семейные ценности - это определенные традиции и обычаи, передаваемые в каждой семье 

от родителей к детям. Это то, что делает семью по-настоящему крепкой.  Ради чего 

молодой человек создает свою семью. Это чувства, любовь, уважение и взаимопонимание, 

доверие и совместный духовный и личностный рост, рождение и воспитание детей, 

безопасность, стабильность и др. [2]. 
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Очень часто, несмотря на то, что ценности у многих людей одни и те же, ситуации 

в семьях случаются разные.  Если рассматривать основную деятельность семьи, то как 

главные можно выделить, сохранение и развитие семьи, которые являются ценностными 

ориентациями семьи. 

Система определенных ценностей у каждой семьи возникает из ценностей каждого 

человека. Эта система - это важнейшая часть направленности личности. Наша система 

ценностей является не только гарантом стабильности и устойчивости, но и определяет 

наше поведение в различных ситуациях и моментах жизни. Отсюда берет свое начало 

мотивация деятельности человека, а ценностные ориентации человека играют основную 

роль в большем случае принятия определенных решений [3]. 

 То, насколько мировоззрение и ценности, убеждения и  их идеалы совместимы у 

людей, которые готовы вступить в семейные отношения зависит, насколько люди 

совместимы на  социальном и духовном уровне.  Конечно, помимо этого важен 

физический и психический уровень совместимости. 

Приведем возможные проблемы семейных ценностей, которые выделяют 

психологи. Очень большое количество семей создается на основе чувства влюбленности. 

Для создания крепкой семьи этого чувства мало. Ценностные ориентации у супругов 

могут не совпадать или кардинально отличаться, но молодые люди это либо не замечают, 

либо игнорируют [5]. 

Если девушка или молодой человек, влюбляясь, обращают внимание только на 

привлекательную внешность. Это огромная ошибка при создании семьи.  

Также дело обстоит и с материальным достатком. Женясь или выходя замуж за 

«кошелек», молодые люди не задумываются о том, что ждет их дальше. 

Живя с человеком, который не разделяет ваши взгляды на жизнь, не имеет с вами 

общие цели и стремления, не ценя в вас вашу индивидуальность, брак не сможет быть 

крепким и счастливым. Очень важно перед вступлением в брак руководствоваться не 

только чувствами, но и здравым смыслом. Необходимо обсуждать с вашей второй 

половинкой, каким он/она видит ваш брак и последующую семейную жизнь [4]. 
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Во все времена семья являлась важнейшим социальным институтом всех культур. 

Обычно, семьей считается союз людей, основанный на браке и инбридинге, связанный 

общей жизнью и взаимными  обязанностями по отношению ко всем членам семьи.  

Изначально, во все времена, самым главным показателем серьезности отношений 

является брак.  Браком считается социальная форма взаимоотношений между людьми, 

которая изменяется непосредственно с развитием истории каждой пары, а именно 

мужчины и женщины. Благодаря этому люди могут организовать и санкционировать свою 

сексуальную жизнь. Также у пары появляется возможность закрепить права и 

обязанности, которые устанавливаются между супругами и их родственниками  при 

вступлении в брак. Семья является довольно сложным механизмом. Семью образуют не 

только супруги, то есть муж и жена, но и многие другие родственники: дети пары, 

родители обоих супругов и другие более дальние родственники [1]. 

В современном мире проблемам брачно-семейных отношений, воспитания детей и 

родственных отношений  оказывается большое внимание. Данные аспекты 

рассматриваются не только в теоретическом плане, но и в практическом.  

Огромное количество исследователей считают что все, что происходит в мире, 

непосредственно отражается и на союзе двух людей. Любые изменения в окружаемом 

семью социуме, так или иначе, влияют на нее. Семья не зря считается самым крепким 

социальным институтом, не смотря на все изменения в мире за множество веков. Семья не 

потеря своей значимости. 

За прошедшие годы социум активно пытается восстановить в семьях старые 

ценности и традиции. Но, при этом, стремится изучить современные тенденции и 

процессы. В связи с этим появилась необходимость организовать в школе обучение 

подростков в направлении подготовки к предстоящей семейной жизни.  

Сейчас в мире появилась необходимость в профилактике заболеваний нервной 

системы и психических расстройств, в связи с чем развивается такой предмет как 

психология семейных отношений. Проблемы, с которыми сталкивается семейная 

психология, различны: это семейные проблемы, взаимоотношения родителей и детей, 

отношения со старшими поколениями семьи, направления развития, диагностики, 

семейного консультирования и коррекции отношений [2]. Семья является предметом 

исследований во многих науках - педагогике, психологии, социологии, экономике,  

демографии и т. д.  

В данной ситуации огромную сложность представляет сохранение семьи, в 

особенности молодым людям, которые совсем недавно приняли решение вступить в брак. 

У молодых пар возникают проблемы не только социального и экономического плана, но и 

большие проблемы в межличностном общении. В психологии семьи вопросы как 

укрепить брак и наладить семейные отношения, в частности в молодой семье выносятся 

на первый план.  

На современном этапе в семье увеличивается значимость интимного и личностного 

общения между супругами, которое берет свое начало от таких чувств как любовь, 

верность, доброта, забота и внимание. Это оценивается как психологическое 

взаимоотношение между мужем и женой. Также это и усложняет суть супружеских 

отношений и делает более возможным вероятность конфликтов в семье на фоне 

психологических недопониманий. Молодая семья, как и любой другой социальный 

институт, развивается по определенному направлению. На сегодняшний момент, уход от 

сохранявшихся на протяжении долгого времени требований к семье в определенной 

последовательности: заключение брака, сексуальность, деторождение - уже не считается 

нарушением культурных норм социума.  Больше не порицаются такие действия как 

рождение ребенка вне брака, отношения, секс до брака, внутренняя ценность интимных 

отношений между мужем и женой и так далее. Если психология семейных отношений 

имеет знания логических структур, то это позволяет ей вести конкретную работу с 
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различными по своей сущности семьями, диагностировать и давать свою помощь в  

восстановлении сложных семейных взаимоотношений [4]. 

Важнейшая характеристика, которая присуща семьям и многое говорит о супругах 

- это их отношение к детям. По давно выявленной статистике время, когда супруги 

ожидают ребенка, стало счастливым лишь для пяти человек из ста. А наиболее 

счастливым периодам в отношениях у молодых людей является именно предсвадебный 

период. 

Многие современные женщины не воспринимают материнство как 

непосредственно часть брака. По статистике одна третья часть всех семей считает, что 

рождение ребенка является препятствием для развития и брака и взаимоотношений между 

супругами, причем больше женщин, чем мужчин (36% женщин и 29% мужчин). Возникла 

система социокультурного регулирования - нестандартная этика: желательно, но не 

обязательно вступать в брак; желательно иметь детей , но их отсутствие не будет 

огромной проблемой или означать проблемы со здоровьем; секс людей, не состоящих в 

браке  не является смертельным грехом [3]. 

Одним из новейших тенденций в онтогенезе семейных отношений является 

развитие ее методических основ, поддержка которых позволяет избежать неполноты, 

непроизвольности и интуитивности. Основной методологический принцип системности 

говорит о том, что брачно-семейные отношения означают концептуальную целостность, 

части которой связаны и зависимы между собой. Это отношения супругов, родитель-

ребенок, ребенок-родитель, ребенок-ребенок, родитель-родитель, прародитель-ребенок. 

Важный методологический - синергетический - принцип позволяет нам 

рассматривать динамику семейных отношений с точки зрения нелинейности, дисбаланса, 

в том числе кризисных периодов. В настоящее время активно развивается семейная 

психотерапия, основанная на систематическом научном подходе, объединяющем 

накопленный опыт, раскрывающем общие схемы терапии для семей с расстройствами 

отношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю.          

Е. Алешина. - М.: Класс, 2004. 

2. Ковалев С. В. Психология семейных отношений. - М.: Лига, 2001. 

3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология,-М.: Академический проект, Екатеринбург 2006. - 

768 с. 

4. Петровский А.В. Популярные беседы о психологии / А.В. Петровский, М. 1983 

 

 

ФЕНОМЕН ИДЕНТИЧНОСТИ В ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Божко Валерия 

 студентка 3 курса специальности 

«Педагогика и Психология» 

Кокшетауского университета 

 имени Абая Мырзахметова 

(Республики Казахстан, г. Кокшетау) 

Научный руководитель: Кукубаева. А. Х., 

доктор психологических наук, 

проф. кафедры СПД 

Кокшетауского университета 

им. А. Мырзахметова 

 



165 

 

Еще со времен античности различия между народами определялись воздействием 

природной среды. Затем  Г.В. Гегель стал говорить о самосознании народов. Возможно, в 

то  время понятие «народ» и «самосознание» были схожи. По Гегелю, «дух народа» как 

«сознание самого себя» представлял собой один из этапов самосознания. Г. Штейнталь и 

М. Лацарус высказывают идеи о том, что каждый народ обладает особым складом мысли 

и чувств, народным духом. Под народным духом они понимали психологическое сходство 

индивидов, принадлежащих к определенному народу, как их самопознание [1]. 

Начиная с 20 годов XIX века, этнопсихология продолжает свое дальнейшее 

развитие в рамках школы «культура и личность». Р. Бенедикт [2] обосновала тезис о 

решающей роли сознания в процессе развития этносов, о необходимости изучения их 

истории и культуры. Каждая  из культур является следствием уникального исторического 

процесса. В 60 годы ХХ столетия основной акцент был сделан на специфических 

характеристиках индивидуального «разума» личности, которые выражают 

принадлежность к определенным социальным группам вплоть до общества в целом. В 

рамках этой междисциплинарной области знаний в США стали проводиться исследования 

по изучению культуры народов (Ф. Боас, А. Кардинер и др.). 

В зарубежной психологии одним из основных подходов к этничности является 

примордиализм, включающий в себя духовную сферу. Согласно данному подходу (Т. 

Парсон, Б.Малиновский, Э. Рэдклиф-Браун, Э. Дюркгейм, Дж. Симпсон, Дж. Йингер), 

духовная близость выше, чем социальные взаимодействия. Коллективные действия 

порождают общие верования, ценности, нормы, приводящие к групповой солидарности.  

Идентичность определялась как многоуровневый, развивающийся вместе с 

человеком феномен. Так, Э. Эриксон [3] в своей концепции психосоциальной 

идентичности в центре внимания выделяет не «оно», а категорию «я». Она является 

особой формой и уровнем осуществления идентичности и характеризует осознанный 

личностью опыт собственной способности интегрировать все идентичности с влечениями 

libido, с умственными способностями и социальными ролями. Как видим, понятие 

идентификации сосредотачивает в себе как психологические, так и социальные стороны.  

Структура идентичности включает в себя задатки, базовые потребности, 

способности, значимые идентификации, защиты, сублимации и постоянные роли (Э. 

Эриксон). Одним из значимых аспектов идентификации является индивидуальность, 

которая рассматривается как сознательное ощущение собственной уникальности и 

отдельности. Позже он сформулировал новое понятие «этносоциальная идентичность» как 

результат взаимодействия между обществом и личностью.  

Само понятие «этническая идентичность» появилась в науке только с середины ХХ 

столетия (Д. Рисман). К данному феномену были отнесены такие элементы, как цели, 

ценности, убеждения (А. Ватерман). Они могут быть представлены в таких сферах 

человеческой жизни как профессиональная деятельность, религия, убеждения и мораль, 

политические взгляды и выбор социальных ролей. Дж. Марсиа определяет идентичность 

как динамическую структуру, охватывающую потребности, способности, убеждения, 

индивидуальную историю. Одной из важных характеристик этнической идентичности 

является ее определенность - неопределенность. Определенность означает степень 

субъективного осознания индивидом себя в качестве представления определенной 

этнической группы (Р. Браун, Д. Тейлор и др.)  [4] .  

Представители бристольской школы психологии употребляли понятия «социальная 

идентичность» и «идентификация». В частности, М. Хогг и Д. Абрамо определили 

социальную идентичность как коллективное представление о том, кем является человек и 

как ему следует себя вести. Они придерживались мнения о том, что социальная 

идентичность содержит социальную идентификацию и самоописание, которые относятся 

к самоидентификации. Дж. Тернер считал, что социальная идентификация есть 

восприятие себя в качестве члена определенной социальной категории. Впервые данное 
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понятие в психологическом   контексте означало важный механизм взаимодействия между 

индивидом и социальной группой  [Там же]. 

С. Московичи и У. Дойз, Л. Терстоун, Д.Райт, И. Шоу и Ф. Хайдер   в своих 

исследованиях рассматривали комплекс социальных представлений в структуре «Я». Г. 

Тэджфел, Дж. Тернер изучали влияние принадлежности индивида к нескольким группам 

на уровень внутригруппового фаворитизма и межгрупповой дифференциации. Дж. Мид 

анализировала воздействие различных точек зрения человека на социальную позицию,  ее 

восприятие другими. Г. Тэжфел доказал, что при формировании социальных, этнических 

стереотипов функционирование процесса категоризации редко бывает нейтральным. Для 

измерения культурной вариативности возможно изучение культурного синдрома 

«коллективизм - индивидуализм  (Триандис). 

Некоторые ученые противопоставляли личностную и социальную идентичность (Г. 

Тэджфел). При актуализации социальной идентичности достижение позитивной 

самооценки возможно на уровне социальной формы поведения, а при актуализации 

личностной идентичности - на уровне межличностного общения. Ряд зарубежных авторов 

отрицали жесткое противопоставление указанных выше видов идентичности (Дж. Тернер, 

М. Яромович, У. Дойс, Р.Дженкинс). Против подобного противопоставления выступал С. 

Московичи, аргументируя это тем, что личностная идентичность является одной из 

социальных презентаций. Это точки зрения придерживается Г. Брейкуэл. 

В зарубежных исследованиях подчеркивается связь идентичности с чувством 

самоуважения. Потребность индивида в позитивном самоуважении реализуется через 

сравнение своей группы (групповое членство) с другими (Г. Тэджфел, Р.Браун, Дж. 

Тернер, М. Хог, Д. Абрамс). Самоуважение рассматривается как основная мотивация 

идентичности, влияющая на оценку присутствия в группе. Позитивное отношение к 

группе, к которой он принадлежит, было названо «внутригрупповым фаворитизмом» 

(Тэджфел).  

Основой уважения других этносов считается уверенность группы в собственной 

позитивной групповой идентичности (Дж. Берри, М. Плизента). Сомнения в позитивной 

идентичности своей этнической группы (потеря самоуважения) приводят к различным 

формам этнической нетерпимости (этноцентризм, шовинизм). Уверенность является 

своеобразным механизмом социально-психологической защиты группы от разрушения и 

представляет собой основу толерантности. 

Социальные перемены в обществе приводят к возникновению состояния «кризиса 

социальной идентичности» (Г. Тэджфел, Дж. Тернер), обозначающее утрату позитивного 

восприятия своей идентичности. Выделяют следующие причины ее кризиса. По мнению 

Э.Эриксона [3], это  утрата собственной непрерывности развития и социального 

признания, сновидения как индикатор борьбы индивида с кризисом, негативная 

идентичность  т.е. отвержение отношений с близкими людьми. Э. Фромм [5] считает, что 

к этому ведет боязнь потерять объект любви. Вместе с  Э. Эриксоном, он указывает на  

нарушения в выполнении трудовой деятельности, неразвитость личности  или  интимных 

отношений. Дж. Каплан говорит об угрозе потери источника удовлетворения базовых 

потребностей. В числе других причин названы  одиночество (С. Мадди, Салливан, Э. 

Фромм),  пониженное самоуважение (С. Мадди), характер профессиональной 

деятельности (Д. Холл, Ф. Мирвис, Э. Зеер.). Один из путей выхода из кризисного 

состояния (ее «диффузности») состоит в позитивной социальной идентичности. Так, Э. 

Эриксон выдвигает гипотезу о стремлении личности в психосоциальной идентичности, 

адекватной реальности. 

Современные исследования в данной области сводятся к кросскультурному 

изучению личности в социокультурных системах. Результатом взаимовлияния культур 

является этническая аккультурация  (Дж. Берри, У. Ким, Т. Минде, Д. Мок, А. Фернхэм, 

С. Бочнер и др.), когда  на личностном уровне появляются социальные и психологические 

проблемы (культурный шок. Данное явление определяет не только возникновение стресса, 
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но и различных стратегий приспособления индивида. Это означает, что аккультурация 

приводит к позитивному и негативному. воздействию на человека.  

В модели аккультуральной стратегии  решаются вопросы сохранения исходной 

этнокультурной идентичности и адаптации к доминирующей культуре. Этот процесс 

отражает две проблемы: поддержание своей культуры и участие в межкультурных 

контактах. В зависимости от этого комбинации выделяют основные стратегии 

аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция (Дж. Берри). 

Одним из аспектов этнической идентичности считается этноцентризм. На нем 

может быть основан конформизм внутри определенной этнической группы, когда 

восприятие и оценка других  осуществляется сквозь призму ценностей своей группы (У. 

Самнер). В результате возможно не только преувеличение но и абсолютизация 

негативных качеств  этнических общностей, В результате этого возникают такие 

отношения, которые будут способствовать их переходу в отрицательный этнический 

стереотип. 

Отношение этнофора к другим этносам определяется как негативными 

переменными этносознания, так и  этнокультурными факторами. В частности, С. Мюшер 

показал, что решающим являются такие объективные переменные, как религия, политики, 

профессия, семья. По мнению М. Блэлок, многие из них так тесно переплетены друг с 

другом, что затрудняют выделение доминирующих детерминант.  

Большинство зарубежных концепций межэтнического взаимодействия 

классифицируются в зависимости от того, какие аспекты этнической идентификации 

берутся за основу теоретической модели. Отсюда можно утверждать наличие следующих 

теорий: целевая модель, включающая в себя необходимые установки («долженствования» 

- А.К.); адаптационная (социальная), идентифицирующая себя через отношения с 

другими; интеграционная (персональная), проявляющаяся через уникальные свойства 

личности и латентная, учитывающая отношение личности к себе. 

Итак, проблема этнической идентичности была в центре внимания многих 

зарубежных ученых. В свете возникновения различных направлений в науке 

обосновывается тезис о решающей роли сознания в развитии этносов, о необходимости 

изучения специфики этнокультурной среды и кросс-культурных исследований. Все это 

способствовало успешному развитию западноевропейской цивилизации. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Штейнталь Г.  Соч., 1984. - Ч.  4. 

2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М.: Институт психологии РАН, «Академический 

проект», 1999. - 320 с. 

3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. - 344 с.  

4. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие. М.: РГГУ, 2009. - 

613 с.  

5. Фромм Э.  Искусство любить. Издат.: АСТ, 2017. - 65 с.  

 

 

БАСТАУЫШТА МАТЕМАТИКА САБАҚТАРЫНДА ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ОЙЫНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

« Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» 

мамандығының  4 курс студенті Болат Ж.А. 

Ғылыми жетекшісі:А.Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің оқытушысы, п.ғ.м. Бердыбекова Н.С. 

 



168 

 

Қазіргі әлеуметтік жағдай жеткіншек ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселелерді ағарту 

саласында бірінші орынға шығарады. Әсіресе, баланың әлеуметтік бейімделуі, 

ересектермен, өз қатарластарымен қарым - қатынасты тиімді жасауы педагогикалық-

психологиялық теория мен практика үшін аса мәнді. Балалардың жас ерекшеліктеріне 

қатысты психологиялық дамуы, осыған қатысты оқыту-тәрбиелеу жолдары, мінез-құлық, 

жүріс-тұрыс қалыпты болмағанда жүргізілетін коррекциялық жұмыстар,зерттеу әдіс-

тәсілдерін негіздеген құнды еңбектер баршылық. Ойын сонау ата-бабалар заманынан бері 

мазмұн жағынан толысып дамып, дәстүрлі жалғасып келеді. Ойын еш уақытта дамудың 

бір сатысына жеткенде тоқтап қалмайды, жетіле түседі. Ойын теориясы мен практикасын 

отандық және шетелдік педагогтар, психологтар, социологтар зерттеуде. Мысалы: Иоган 

Хейзингтің «Ойыншы адам», Д.Б. Элькониннің «Ойын психологиясы», Әрик Берннің 

«Адамдар ойнайтын ойындар» атты еңбектері жазылды. Ойын теориясын зерттеуші Ресей 

ғалымдары: А.В. Вербицкий, Т.В. Кудрявцев, И.П. Пидкасистый. Қазақстандық ғалымдар: 

Н.К. Ахметов, Ж.С. Хайдаров т.б. Сонымен қатар, ойын проблемасымен шұғылданған 

көрнекті ғалымдар: P.M. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Т.А. Маркова, Н.Я. Михайленка 

т.б. Ойын - баланың жеке басын дамытуда қоғамдық мәні бар іс-әрекеттің мақсат 

бағдарлы, қажеттілікті қанағаттандыруға негізделген белсенділік формасы деп бір 

жағымен, екіншіден - баланың танымдық, шығармашылық, жеке бас қасиеттерін, ақыл-ой 

сапаларын жетілдіретін тәрбие және оқыту құралы ретінде түсіндіріледі [1].  

М. Жұмабаев халықтық педагогика негізінде ойына мынадай мән берген: «Баланың 

қиялы әсіресе ойында жарыққа шығады». Ойынбалаға кәдімгідей бір жұмыс. Ойнағанда 

бала жанындағыны әсерлене пайдаланады. 7-10 жас арасы анатомиялық, физиологиялық 

жағынан қауырт қимыл әрекеті, қозғалысты, жылдамдықты талап ететін кезең 

болғандықтан бала организімі үшін ойын қажет деп есептейміз. Сондықтан бұл жастағы 

бала қанша ойнаса да шаршамайды. Психологтардың анықтауы бойынша балалардың 

ойыны, олардың өмірге бейімделуі. Бұл жөнінде көрнекті психолог, профессор А.В. 

Запорожец: «Біз дидактикалық ойын жекелеген білімдермен бейімділіктерді игерудің 

формасы болып қана қоймай, сонымен бірге баланың жалпы дамуына көмектесетін, оның 

қабілетін қалыптастыруға қызмет ететін болуына жетуіміз қажет» - десе, Н.К.Крупская 

«балалар үшін ойын - оқу , олар үшін ойын - еңбек, олар үшін ойын - тәрбиенің елеулі 

формасы» - дейді, ата-аналарына арналған лекцияларында А.С.Макаренко ойын мен бала 

еңбегінің арасында заңды байланыс болатынын, ал айналадағы дүниеден алған әсерін 

ойында бейнелеу арқылы нақты еңбек әрекетіне үйренетінін айтады. Сондықтан А.С. 

Макаренко: «Бала ойында қандай болса, ол өскен кезде де, жұмыста көп жағынан сондай 

болады» - деп тұжырымдайды. М.Горький «Бала ойынды сүйеді. Ойнағанда не болса, 

соның бәрімен де ойнайды, ол өзінің айналасындағы дүниені ойын және ойынның үстінде 

тез таниды. Бала сөзбен де ойнайды, осы сөзбен ойнағанда өз ана тілінің нәзік жерлерін 

үйренеді, тілдің музыкасын ұғады»,дегені мәлім [2]. 

Балалық шақ - бала бойына адамгершіліктің негізін қалайтын кез. Сондықтан да 

бала бойына жас кезінен бастап ізгілік, мейірімділік, инабаттылық сезімдерін 

қалыптастыру ата-аналар мен ұстаздардың міндеті. Жалпы бастауыш сынып 

оқушыларының ойнайтын ойын түрлеріне тоқталатын болсақ, олар: 

1. Дидактикалық ойындар. 

2. Сөздік - дидактикалық ойындар. 

3. Ролъді сюжетті ойындар. 

4. Драмалық ойындар. 

5. Творчестволық ойындар. 

6. Әдеби - музыкалық ойындар. 

Осылардың ішінде дидактикалық ойындардың маңызы зор. Әрбір мұғалім сабақ 

процесінде қандай дидактикалық ойын қолданылатынын күні бұрын сабақ мазмұны 

мақсатына сай лайықтап алғаны жөн. Өйткені мектепке келген балалар үшін қызықты 

әрекет бола отырып, оларды тәрбиелеу мен дамытудың аса маңызды құралы болып 
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табылады. Бірақ ол ұйымдастырылған педагогикалық процеске еңгізілгенде ғана сондай 

құралға айналады. Ойынның дамуы мен орнығуы оны нақ осылай тәрбиелеу құралы 

ретінде пайдалануға көп байланысты. Ойынды педагогикалық процеске еңгізе отырып, 

тәрбиеші балаларды ойнауға, А.С. Макаренконың сөзімен айтқанда «Жақсы ойын» 

жасауға үйретеді. Мұндай ойынға мынадай сала тән: мазмұнның тәрбиелік-танымдық 

құндылығы, бейнеленетін түсініктердің толықтығы мен дұрыстығы, ойы, іс-әрекеттерінің 

орындылығы, белсенділігі, ұйымшылдығы және творчестволық сипаты, жеке балалардың 

және барлық ойнаушылардың мүдделерін ескере отырып, ойында ережелерге бағыну және 

соларды басшылыққа ала білуі ойыншықтар мен ойын материалдарын мақсаткерлікпен 

пайдалану, балалардың қарым-қатынастардың игі тілектестігі және көңіл-күйлерінің 

шаттығы. Ойынды басқара жүріп, оқытушы баланың жеке басының ерекшелігіне, оның 

сапасына, сезіміне, ерік-жігеріне, мінез-құлқына ықпал жасайды. Ойынды ақыл- ой 

адамгершілік, эстетикалық және дене тәрбиесінің мақсаттары үшін пайдаланылады. Ойын 

процесінде балалардың білімі мен ұғымы айқындалып, тереңдей түседі. Ойында қайсы бір 

рольді орындау үшін бала өзінің түсінігін ойын әрекетіне көшіруге тиіс. Кейде 

адамдардың еңбегі туралы нақты іс- әрекеттер, өзара қарым-қатынастар туралы білімдер 

мен түсініктер жетімсіз болып шығады да, соларды толықтыру қажеттігі балалардың 

сұрақтарынан көрінеді. Ұстаз сол сұрақтарға жауап қайтарады да, олардың ойын кезіндегі 

әңгімелеріне құлақ түреді, ойнаушылардың өзара түсінуіне, келісуіне көмектеседі. Ойын 

процесінде балалардың өздері ойнаушылардың мінез-құлқы мен өзара қарым-қатынасын 

анықтайтын және реттейтін ереже белгілейді. Ереже ойынға ұйымшылдық, тұрақтылық 

сипат береді, оның мазмұның баянды етеді және қарым-қатынас пен өзара қарым-

қатынастардың одан әрі дамуын күрделене түсуін анықтайды. Сонымен бірге ойын 

ережесі жасқаншақ, ұялшақ балалардың ойынға белсендірек қатысуына көмектеседі [3]. 

Әрбір сабаққа лайықталған материалдар оқулықтың жекелеген беттерінде 

келтірілген және ол жүйелі тиянақтауға әрі қалыптастырылатын іскерлік пен дағдыларды 

жетілдіре түсуге арналған, бұрын өтілген және жаңадан өтілетін мәселені, сондай-іқ 

ілгеріде қарастырылуы тиіс жаңа тақырыпты оқып үйренуге ілгері даярлықты қамтамасыз 

ететін материалды қамтиды, яғни әртекті материалдардан тұрады. Демек, мұғалім сабаққа 

әзірлену барысында оқулықтың әрбір бетінде келтірілген материалдарға жан-жақты 

талдау жасайды да, кезекті сабақтың оқу- материалдарын және оны оқытып үйретудің 

әдіс-тәсілдерін іріктейді. Осы тұрғыдан алғанда оқулық, мұғалімнің оқыту іс -әрекеттерін 

анықтайды. Оқулықтағы әр сабақтың материалына шамамен 10 минутқа ғана 

лайықталғандықтан басқадай жаттығулар мен тапсырмаларды және қосымша 

материалдарды мұғалім өзі сұрыптайды . Жалпы алғанда математика сабағы шамамен бір-

бірімен өзара байланысты әрқайсысы 10 минуттық үш негізгі бөліктен тұрады. Әр 

сабақтың бірінші бөлігінде көрнекіліктің бір түрімен ойыншықтар, қалталы полотно, жеке 

дара санақ материалдары, оқулықтың қосымшасынан дайындалатын әркімнің өзіндік 

дидактикалық кеспе материалдары және тағы басқалар жұмыс ұйымдастырылады. Оның 

түрі мен мазмұнын әр сабақтың нақты мақсатына орай мұғалімнің өзі анықтайды. Ол 

жұмысты орындаудың үлгісін мұғалім көрсетеді, ал оқушылар дидактикалық кеспе 

материалды, ойыншықтар мен нақты заттарды пайдаланып, мұғалімге ілесе орындайды 

немесе олар сыныпта орындалатын коллективтік жұмысқа белсенді қарастырылады. 

Демек, сабақтың бұл бөлігінде көрнекілікке сүйеніп, шәкірттердің қандай да бір 

мағлүматты сапалы қабылдауы жүзеге асырылады. Содан кейін балаларды сергітетін және 

олардың шаршауын бәсеңдететін дене шынықтыру минуттары өткізіледі де, оқушының 

әрі қарай орындайтын іс-әрекетінің түрі алмастырылады. Сабақтың екінші бөлігінде 

оқушылар мұғалімнің қысқаша түсіндірмесі немесе нұсқауы бойынша оқулықтағы сәйкес 

суреттерді болмаса тапсырмаларды ауызша орындайды. Сабақтың үшінші бөлігінде 

математика дәптерлерінде орындалатын дайын практикалық жұмысқа арналады. Ал 

дәптерлер оқулықты толықтыра түсуі де, әрбір сабақтың нақты мақсатына жетуге 

көмектеседі. Сабақтың қай бөлігінде болсын қарастырылатын материалдар тек қана 
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білімділік мақсаттың шешілуі үшін емес, сонымен бірге оқушылардың дамуы мен 

тәрбиесіне қатысты да мәселелердің тиімді шешілуі бағытында пайдаланылады. Осыған 

орай байқау, бақылау, салыстыру, жіктеу, қорытындылау, оқушылардың математикалық 

тіл байлығын дамыту т.с.с. мәселелерге де ерекше көңіл бөледі. Сондай-ақ оларды тегіс 

белсенді іс-әрекетке тарту, әр жұмыс түріне сәйкес ойын элементтерін және қызықты 

жаттығуларды пайдалану, іс-әрекетті түрлендіре ұйымдастыру да ойластырылуы керек. 

Мұның бәрі оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастырудың негізіне алынуы тиіс. Сондықтан да ойын көмегімен әртүрлі 

есептерді шығаруға болады. Көпшілігінде балаларды жарыстыруға берілген ойындар 

балалардың белсенділігін арттырады. Мысалы, оған «баспалдақ» ойынын алуға болады. 

«Заттарды салыстыру» тақырыбына, яғни «үлкен», «тең», «кіші» қатыстарын 

қалыптастыруға және «10 көлеміндегі сандарды нөмірлеу» тақырыбына, сандар 

қатарының жасалуына, сандар құрылымына және «10 көлеміндегі қосу және азайту» 

тақырыбында қосу және азайтуға берілген жай есептерді шығаруға, ал «11-мен 20 

сандарды» тақырыбына, натурал сандар қатарына, сандардың ондық құрамына, кесінділер 

ұзындықтарына, қосу және азайтуға берілген жай есептер шығаруға және оқушылардың 

білімді игеруін тексеруге берілген ойын түрлерін қарастырамыз. Ойын баланы 

шапшандылыққа, тез ойлауға баулиды. Мен өзім 1-сыныпты оқыту кезінде төмендегі 

тарауларда әртүрлі ойындар өткізіп тұрады. Сабақ кезінде оқушылардың ойлау, есте 

сақтау қабілетін дамытуға аса көп көңіл бөлген осы орайда 1 - сынып математика 

сабағында заттардың орындарын сан қатарымен белгілеу тақырыбын қалай өткізгенің 

баяндап кетсек . Бұл сабақта заттардың орындарын дұрыс белгілеу және оларды дұрыс 

ажырата білуге , 1 - ден 5 - ке дейін кері санауға, «нешінші?» деген сұраққа жауап қайтара 

білуге жаттықтыру көзделді. Сабақ ойын түріне және сұрақ-жауап әдісінен құрылды. 

Көрнекілікке түрлі суреттер, ойыншықтар, қағаздан қиылған құстардың үлгілері, кеспе 

цифрлар, жолақшалар, қалташалар қолданылды. Сабақ барысы: Өтілген тақырыпты 

тақтаға жазып, оның негізгі мазмұның түсіндірдім. Оқушыларға суреттер бойынша 

сұрақтар қойдым: 

- Балалар, суреттен нелерді көрдіңдер? - Құстарды . қораз , күркетауық . Осы арада 

оқушыларға жабайы және үй құстары жайлы түсініктеме бердім. - Балалар, мына суреттегі 

құстар нешеу? - Барлығы бесеу. - Қазір біздер «Орныңды тап» ойынын ойнаймыз. 

Осысуреттегі құстардың орындарын енді санмен белгілейсіңдер. Ойын шарты бойынша 

құстардың орындарын сұрап, тиістіорындарын белгілеттім. - Үйрек нешінші орында ? - 

Бірінші. - Тауық ше? - Екінші. - Қораз ше? - Үшінші. -Қазше? - Төртінші. - Күркетауық 

ше? - Бесінші. Оқушылар орындарды цифрмен белгіледі. Одан кейін қалташалардағы 

құстарды суретпен өздерінің орындарына орналастырдым. Сосын «Күн мен түн» ойыны 

жүргізілді. «Түн» дегенде оқушылар түгел көздерін жүмып, партаға басын қойып жата 

қалады. Осы кезде бір оқушы тақтаға шығып құстардың орындарын ауыстырып қояды. 

«Күн» дегенде оқушылар бастарын көтеріп, көздерін ашады. Оқушы тақтаға шығып өз 

орындарына дұрыс қояды. Қалған оқушылар құстардың орындарын дұрыс табылуын 

бақылап отырды. Осындай тәсілдермен жүргізілген ойын сабақтың оқушылардың пәнге 

қызығушылығын, ынтасын арттыруға әсері мол . 

Халық ойындарын математика сабағында пайдалану оқушының алған білімін 

күнделікті өмірмен берік үштастыруға қолайлы . Математика сабағында халық 

ойындарын қолданудың түрлі жолдары бар. Мысалы, ойын сабақ басында, не ортасында, 

не соңында қолдануы мүмкін. Математика сабағында «аз», «көп» ұғымдары баланың 

зердесіне үялату оңай нәрсе емес. Ал, оны қарапайым халық ойынының негізінде 

түсіндіре бастасаң , ол онша қиындық келтірмейді. Бірінші сыныпта математиканы оқып 

үйрене бастағанда оқушылардың түсінігің жеңілдету үшін санамақ ойынын ойнату тиімді. 

«Санамақ», «Он саусақ» өлеңдерін жаттатып, мазмұнын түсіндіру арқылы оқушылардың 

тілін ұстартып, логикалық ой жүйелерін қалыптастыруға болады. Оқушылардың 

белсенділігін арттыра түсу мақсатында әрбір сабақты түрлендіріп өткізу орынды. Ұлттық 
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ойындарды үнемі пайдалану арқылы оқушыларды ауызша есептерге жаттығуына , 

логикалық ой жүйелерін жетілдіре түсуіне толық мүмкіншілік бар [4]. 
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Развитие активной, нравственной, способной реализовать свои возможности 

личности, не всегда происходит так, как мы планируем. В чем причина? Возможно, 

причина заключается в том, что, обучая и воспитывая детей 7-10 лет, мы не обращаем 

внимания на то, как устроена психика ребенка, каким образом происходит процесс 

формирования его личности, как он строит свои отношения с окружающими. В работах 

многих ученых, педагогов-психологов, младший школьный возраст занимает особое 

место. Именно в этом возрасте ребенок проявляет наибольшую активность. Он делает 

первые шаги в школе, включается в новый для него вид деятельности - учебную 

деятельность.  Каждый его шаг, каждое действие оставляет след в его внутреннем мире. 

Активно формируется способность ребенка к общению, потребность в эмоциональных 

контактах. Ребенок становится частью общества, звеном в общественной системе 

отношений. Система общественных отношений неразрывно связана с проблемой 

межличностных отношений [1].  

Межличностные отношения трактуется  как  субъективно переживаемые 

взаимосвязи между людьми. Они обусловлены взаимным влиянием оказываемым людьми 

друг на друга в процессе их совместной деятельности и общения. Через общение 

происходит раскрытие различных сторон личности ребенка, формирование его 

собственного опыта, навыков социального взаимодействия. В младшем школьном 

возрасте дети не изолированы. Они находятся под постоянным влиянием окружающих. 

Где-то это влияние положительное, а где-то отрицательное. Ребенок  начинает понимать, 

что он представляет собой некую индивидуальность, которая  подвергается социальным 

воздействиям. Общение становится для личности ребенка настолько притягательным, что 

он забывает об уроках, доме,  домашних обязанностях. Ребенок хочет чувствовать себя 

личностью, он требует личной свободы. Множество факторов оказывают влияние на 

становление психологического облика ребенка. В первую очередь это фактор семьи, затем 

уже школа и общество. Воспитателям, учителям, родителям необходимо в этот период 

знать и понимать  психологические особенности своих детей, принимать их такими, какие 

они есть, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним в процессе 

воспитании и развитии. Важные  факторы, на которые следует обратить нам пристальное 

внимание - факторы дружбы, симпатии, привязанности, доверия [2].  
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Ведущее достижение этого периода детства - мотивация ребенка. Он  хочет 

учиться, он верит в свои силы, он  воодушевлен. Важно чтобы  ребенок полноценно 

прожил этот период возраста. Можно утверждать, что ребенок как личность представляет 

собой продукт  многочисленных групповых влияний, почти все в его поведении  и 

психологии формируется  и закрепляется с участием и под влиянием  участия различных 

больших групп.  Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость общения, не 

приобретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем 

будет труднее. Чтобы ребенок был счастлив, был готов к преодолению трудностей ему 

нужно сформировать о себе положительную самооценку, причем нужно отметить, 

адекватную самооценку [2].  

У ребенка  идет только формирование самооценки и  в отличие от взрослого 

человека еще можно осуществить ее изменения в ту или иную сторону, пока организм 

ребенка, его не сложившаяся еще  психика позволяют это сделать. Так как ребенок в этом 

возрасте часто строит свою самооценку, наблюдая за результатами общения с 

окружающими и в первую очередь со сверстниками, необходимо направлять этот процесс, 

иначе мы можем получить иные качества личности, отличные от принятых в обществе - 

эгоизм, зависть, жадность, жестокость и т.д. Межличностные отношения в школе могут 

возвести ребенка,  как в статус «звезды», так и опустить до статуса «изгоя». Определить 

самооценку ребенка, его место в системе межличностных отношениях в семье, школе, в 

кругу друзей педагогам помогают различные методики, такие как: методика Я.Л. 

Коломенского, методика  Т. Дембо - С. Рубинштейна, методика Q-сортировки В. 

Стефансона, методика А.В. Захарова. Существует множество эффективных упражнений  и 

тренингов для развития самооценки личности ребенка. Все они направлены на 

формирование адекватного представления  ребенком своих возможностей, благодаря 

которому он сможет безболезненно, успешно строить свои отношения с окружающими 

его людьми. Своевременное развитие внутренних качеств ребенка путем использования 

различных методов и форм воспитания позволит не только сделать межличностные 

отношения комфортными, но и добиться хорошего задела для его развития в 

подростковом возрасте, избежать конфликтов и противоречий в процессе становления 

самооценки [3]. 
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Қазіргі білім берудің басты мақсаты - шығармашыл тұлға қалыптастыру. Егеменді 

еліміздің ең басты мұраты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке 
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жетуде жан-жақты дамыған, рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше. Осы орайда 

оқушының танымдық, шығармашылық қабілетін дамыту - мектеп мұғалімдердің алдында 

тұрған жауапты міндеттердің бірі. Оқушының шығармашылық қабілетін ашу, оны алға 

қарай дамыту үшін жоспарлы істің мақсаты мен міндетін айқындап алу қажет. Мақсат - 

оқушылардың іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыра отырып, шығармашылық жұмысқа 

баулу, ой-өрісінің дамуына мүмкіндік тудыру. Міндет - оқушылардың шығармашылылық 

қабілетін дамыту, жан-жақты дамуына көңіл бөлу, ғылыми- зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру. Алға қойған мақсат пен міндетті орындау үшін оқушы жастардың 

танымдық, шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге, дамытуға ден қою қажет. 

Шығармашылық дегеніміз - оқушының белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғарғы 

түрі [1]. 

Қосымша білім беру мекемесі әр оқушыға еркін шығармашылық жолын таңдауға 

мүмкіндік береді. Қазіргі замандағы қосымша білім беру ұстаздар қауымының алдындағы 

үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс - әрекетіне 

қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. «Шығармашылық» сөзінің 

төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек жаңа нәрсе 

ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. Философиялық сөздікте 

«шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық 

ашатын іс-әрекет», - деп түсіндіріледі. 

Шығармашылық - өте күрделі психологиялық процесс. Ол іс-әрекеттің түрі 

болғандықтан тек адамға ғана тән. Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның 

қолынан келе бермейді деп қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің 

мұндай дәрежесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда кез келген баланы көтеруге 

болатындығы жайлы көп айтуда. Қосымша білім беру орталықтарында оқушылардың 

шығармышылық қабілеттерін арттыру, білім сапасын көтеру - негізгі мақсат. Бұл мәслені 

шешуде шығармашылық тапсырмалардың орны ерекше. Шығармашылық бағыттағы 

тапсырмалар оқушының білім деңгейін - оқушылық деңгейден шығармашылық деңгейге 

көтеруге жол ашады. 

1. Логикалық ойын дамытатын тапсырмалар (сөзжұмбақ, ребус шешу, жұмбақ, 

мақал-мәтел, қанатты сөздер құрастыру). 

2. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс түрлері (мәтінді өңдеу, 

берілген мәтіннен диалог құрастыру). 

3. Өз ойынан еркін тақырып құрастыруға берілген жұмыс түрлері (өлең, ертегі, 

әңгіме, шығарма жазу). 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үшін басым міндетті оқушының 

өз қолына беріп отырған дұрыс. 

Үшінші кезең - тапқырылық пен шеберлікке шыңдалу кезеңі. Бұл кезеңде оқушы белгілі 

бір шығармаға өзіндік көзқарас білдіріп, пікір жазады, мәтінге әдеби-теориялық толық 

талдау жүргізеді, кіші ғылыми жұмыстарды қорғайды, әңгіме жазады. Осы үш кезеңнен 

өткен оқушы нағыз шығармашыл тұлға болып дараланады. 

Проблемалық және шығармашылық тапсырмалар оқушылардың ойлау, танымдық, 

қатысымдық қабілеттерін дамытуға бағытталады. Бұл жұмыстарда мәтіндерді 

редакциялау, мәтін бойынша өзгеше нұсқа құру, эссе, шағын шығарма жаздыру секілді 

жұмыстармен қатар жоба жасау, проблемалық жағдаяттарды шешу, сөзжұмбақтар және 

т.б. әрекеттер қамтылады. Жазба жұмыстарының ішінде оқушылардың өзіндік ойын, тілін 

қалыптастырудағы жұмыс түрі шығарма болып табылады. Ол - оқушылардың 

шығармашылық еңбегі. Оқушыға шығарма жазғызудағы мақсат - оның ойын, пікірін 

әдеби тілмен жатық, сауатты жаза білуге және шығармашылық ізденіске баулу, логикалық 

ой өрісін кеңейтуге машықтандыру.  

Шығармашылық дегеніміздің өзі ізденімпаздықтан туады. Баланың өзіне деген 

сенімін туғызу, өзінен шығармашылық қасиет іздете білу. Шығармашылыққа баулу, 

қалыптастыру процесі нақ мектепте басталады. Кез-келген оқушы мұғалімнің 
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басшылығымен орындаған шығармашылық жұмысының нәтижесінде өзінің ішкі 

мүмкіндіктерін дамытады [2]. 

Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған мақсаттарын 

жүзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, үздіксіз ізденіп отырады. 

Бейімділік - бұл адамның белгілі бір іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы, оған көңілінің 

аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Сондықтан да біздінше, балалық 

кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктердің келешекте олардың қабілеттерінің 

көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, 

оларды соған сәйкес қабілеттерді дамыту біздің міндетті борышымыз екенін 

ұмытпауымыз керек. 

Шығармашылық барлық адамда болуға тиісті сапа. Алайда, біздің өмірімізде әр 

адамның жаңалық ашуы сирек кездесетін жағдай. Неге? Американдық ғалым 

Н.Роджерстің әр адам бала кезінен бастап «Сен мынаны дұрыс жасамадың!», «Бұл қате!», 

«Олай емес!»деген сынау сөздерді көп естиді.Кейде тіпті жаза да қолданып жатады. 

Адамдардың өз бойындағы, «ол менің ісім емес» деген сенімсіздік осыдан басталады екен. 

Осы пікір саналы адамның баршасына ой саларлықтай. Шығармашылық қабілетті 

тәрбиелеудің алғы шарттарына мыналарды жатқызуға болады. 

1. Шығармашылық қабілетінің деңгейін анықтау.(топтау, бақылау, қалыптастыру). 

2. Қызығушылық және шығармашылық пен таным белсенділігін арттыру.  

3. Оқушы мүмкіншілігіне (потенциалына) сай шығармашылық тапсырмаларды 

әдістемелік тұрғыда жүйелі түрде орындату.  

4. Шығармашылық қабілетін тәрбиелеу барысында кездесетін қиындықтар мен 

қарама- қайшылықтарды есепке алу. 

5. Оқушының шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеуді кезең бойынша сатылап 

дамыту. 

6. Шығармашылық қабілеттерді тәрбиелеу үрдісін тәжірибе негізінде жинақтап, 

зерттеліп отырған мәселенің өсу динамикасын. 

7. Мұғалім өз ісіне ізденімпаздықпен қарап, сабақты шығармашылықпен өткізу. 

Осы мәселелер өз шешімін тапса, жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу ісі өз мақсатына 

жетеді. Жоғарыда аталған мәселенің екінші тармағына тоқталатын болсақ, қызығушылық, 

ақыл-ойды жетілдіру жеке адам тәрбиесінде байланыстырушы буын болып табылады. 

Қызығушылықтың арқасында білім де, оны игеру үрдісі де, интелекті дамытуда қозғаушы 

күш және жан-жақты дамыған адам тәрбиелеудегі маңызды фактор болуы мүмкін [3].  

К.Д. Ушинский: «Еріксіз көндірумен, күштеумен алған білім дамыған ақыл тудыра 

қояр ма екен?» - деген екен. Ендеше, оқыту ерікті қызығушылық жағдайда болуы 

керек.Сондай-ақ оқушы шығармашылығын дамытуға негізделген әдіс - тәсілдерді тек 

сабақта ғана емес, сыныптан тыс жұмыстарда үнемі қолданып отырса, сонда ғана көздеген 

нәтижеге қол жетері сөзсіз. Оқушы шығармашылығын дамытуды ұйымдастыру, балаға 

ақыл-ой-әрекетін меңгеруге жағдай жасау деп қарастыру қажет. Дамыта оқыту сабақтағы 

ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасындағы ерекше қарым-қатынас. Мұғалім бұл 

жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы, бағалаушы емес, танымдық іс-

әрекеттерді ұйымдастыра тын ұжымдық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана 

баланың интеллектісінің көзін ашып, шығармашылық қабілетін дамытады. 

Шығармашылық тұлғаны дамытуды ең алдымен шығармашылық ойлаудан бастау керек. 

Ал шығармашылық ойлауды дамыту үшін не істеу керек? Ол үшін әр түрлі жаңа 

технологияларды сабақта үнемі пайдалана отырып, жаңа нәтижеге жету қажет. 

Шығармашылық қабілеттер шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы 

қалыптасатындықтан, ойдың жылдамдығы, икемділігі, тапқырлығы, дәлдігі маңызды рөл 

атқарады. 

Мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы керек, нәтижеге 

жетуге ұмтылу қажет [4]. 



175 

 

Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін әр түрлі әдіс тәсілдерін қолдана отырып 

арттыруға болады. Олар мынадай: 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау; 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру; 

3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешу 

(анаграмма, сөзжұмбақ, ребус, құрастырмалы ойындар, т.б) 

4. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу; 

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту; 

6. Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

7. Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру; 

8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Осындай әдіс - тәсілдерді үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше 

ізденуге зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу - оқушыны шығармашылық 

бағытта дамуына жете мән беруі болып табылады. 

Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың 

танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз сабағын 

шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып жұмсаса, үнемі ізденіс үстінде 

болса, шәкірттерді анасындай аймалап жүрек жылуын бәріне бірдей шаша білудің 

қорытындысы - бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі іспеттес. 

Бүгінгі күннің мұғалімі - шығармашылық адамы. Ол қанша ізденсе, болашақ 

ұрпаққа соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш- қуатын көңіл- күйін 

әрдайым жоғары көтере білсе, сонда сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі жанады [5]. 
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Әр ата-ана бауыр еті-баласының дені сау болып туып, қатарынан кем қалмай өсуін 

тілейді. Ал балалардың өмірге мүгедек болып келуі кімкімге де ауыр соққы. Осыдан 

шаңырағы шайқалған талай отбасы бар. 

Мұндай жағдайда  көбіне әке шіркіндер бойларын ала қашып, аналар тағдыр 

тауқыметін жалғыз арқалайды. Баласы қандай күйге душар болсада жүрегі езіліп тұратын 

қайран ана жүрегі-ай дейсің мұндайда. 

Өмірдің қиын жағдайына түскен әрбір жанға оған демеу болатын тірек қажет. 

Мұндай тірек, әсіресе даму жағдайындағы ерекшеліктері бар жарымжан мүгедектер үшін 

маңызды.  

Бұл жағдайда өздеріне тіреуді - бірі жақын адамдары мен қоршаған ортасынан 

тапса, екіншілері тіреуді әртүрлі ақпараттар мен құқықтық білімділігін арттыру жолымен 
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табады, басқалары үшін тірек көзі бойына жинаған қорқынышынан арылу үшін, өз үрейін 

жеңіп от басын анаулаға, жұрт көзіне, көшеге қорықпай шығу үшін қажет. Кез келген 

жағдайда адам өзінің мәселесі мен оңаша қалып, шарасыздыққа түспеуі қажет.  

Қазіргі уақытта Қазақстандағы психикалық және жүйке аурулары бар адамдардың 

хал-жағдайы дамыған елдердің нормалары мен көрсеткіштеріне сай келмейді. Ментальды 

және психикалық ауытқушылықтары бар 18 жастан асқандарды тек қоғамға ғана емес, 

сонымен бірге оларды отбасына, әлеуметтік ортаға бейімдеу мен айналысатын баламалық 

қызметтерді құру және енгізу мәселесі «ұрықтану» жағдайында деуге болады. Бұл 

мәселемен көбінесе отбасы бір өзі ғана айналысады, әбден шаршаған кезде ғана олар 

өздерінің сүйікті жандарын дәрігерлік, әлеуметтік мекемелерге жіберуге мәжбүр болады. 

Сондай мекемелердің бірі «Қамқор» әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ-сі Нұр-

Сұлтан қаласы әкімдігінің №3-1-61п 02.02.2005 жылы құрылды, мекеме 

бейкоммерциялық, заңгерлік мәртебесін игерген ұйым болып саналады, 18 жастан асқан 

психоневрологиялық аурулармен ауыратын, тұрмыстық және медициналық көмек қажет 

ететін тұлғалар тұрақты түрде біздің Орталық қамқорында болады.  

Қазіргі уақытта, біздің мекемеде 350 психоневрологиялық аурумен ауыратын 18 

жастан асқан қызмет алушылар бар, оның 218-і ер адам, 132-сі әйел адам [1]. Олар көп 

жағдайда қоғамнан оқшауланған мекемелерде ұсталынады және адамгершілікке 

жатпайтын зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Көптеген адамдар ауруханаларда және 

түрмелерде, сондай-ақ жергілікті қауымдастықтарда физикалық, жыныстық және 

эмоционалдық зорлауларға түседі. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан мүгедектер үшін 

көптеген бағдарламалар жасақталып, жұмыстар жүріп жатыр. Соның ішінде кембағал 

жандарды жұмыспен қамту маңызды мәселе болып табылады. Елбасымыз да өзінің соңғы 

Жолдауында осы мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты орынды мәселелер көтеріп, 

оларды жұмыспен қамтуға ерекше көңіл бөлу керектігін қадап тапсырған болатын. Ең 

бастысы мүгедек балаларды сәби кезінен бастап анықтап, олардың ортаға бейімделуіне 

жағдай жасауымыз керек. Жалпы баланы қоғамға бейімдеу мен оқытуда ерте 

диагностикалау мен түзету маңызды. Мүмкіндігі шектеулі, мүгедек балалар тәрбиесіне 

ерекше мән берілуі керек. Бұл тәрбиенің негізгі мақсаты еңбекке үйрету, өмірде өз орнын 

табуға баулу, өмірге икемді жеке тұлға қалыптастыру. Ең алдымен тәрбиеісіне терең сезім 

қажет. Тәрбиеге нағыз сенім бар жерде ғана, нағыз талапшылдық еңбек тәртібі болады. 

Мемлекет қамқорындағыларға арнайы әлеуметтік: әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік - 

медициналық, әлеуметтік - психологиялық, әлеуметтік - еңбектік, әлеуметтік - мәдени, 

әлеуметтік - экономикалық және әлеуметтік - құқықтық қызметтер көрсетіледі.  

Әлеуметтік - тұрмыстық қызмет. Күтім жасау және медициналық көмек көрсету 

үшін, қамқордағыларды жасына, жынысына және денсаулық жағдайына байланысты әр 

түрлі бөлмелерге орналастырады. Бөлмелер қажетті жабдықтармен және жиһаздармен 

жабдықталған. Бекітілген график бойынша жұмсақ мүліктерді ауыстыру және өңдеу 

жүргізіледі.  Денсаулық жағдайына, жасына байланысты әлеуметтік тұрмыстық 

қажеттіліктерді атқара алмайтын қамқордағыларға  санитарлар көмек көрсетеді.  Қамқорға 

алынғандардың уақытылы дұрыс тамақтануы үшін күніне 6 рет дәмді тағамдарымен 

қамтамасыз ететін 120 орыннан тұратын асхана бар.  

Әлеуметтік - медициналық қызмет. Қазіргі таңда медициналық орталықта бірнеше 

кабинет қызмет атқарады: психиатр кабинеті, бас медбике, стоматолог, терапевт, 

гинеколог, УЗИ, клиникалық зертхана, емдеу шараларын арналған кабинет, физиотерапия 

кабинеті, зарарсыздандыру бөлмесі, рентген кабинеті. Әрбір кабинет әлемдік стандартқа 

сай емдік-диагностикалық құралдармен қамтамасыз етілген. 

Медициналық орталықта бірінші дәрежелі жоғары білімді және тәжірибелі 

мамандар жұмыс жасайды: 2 психиатр дәрігер, стоматолог, терапевт, гинеколог, УДЗ 

дәрігері, клиникалық зертхана маманы, физиотерапевт, рентгенолог-дәрігер, хирург, 

травматолог, фтизиатор, инфекцианист, эпидемиолог. Біздің мекемеде кез келген  жастағы 

қызмет алушыға медициналық көмек көрсетіледі [2]. 
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Әлеуметтік - психологиялық. Психологияның басты маңызы мінез - құлығына, өз 

іс-әрекетіне жауап бере алуы кезіндегі ауытқушылықтар мен психопотологиялық қыр-

сырын анықтау болып табылады. Осы себептенде клиникалық психологияның нақты өз 

алдына қойған сұрағы мінез-құлықтағы маңызды белгілерін табу.  

Психология үшін жеке қасиетін анықтау және мінез-құлықтық қасиетін анықтау 

өте маңызды. Бұл маңыздылық өмірлік күйзелістер әсерінен соматикалық және 

психикалық ауруға шалдыққан, мінез-құлығында және жеке өзгерістеріне байланысты.  

 Қамқордағылардың психологиялық ерекшеліктерін анықтауда психологтар 

медициналық қызметкерлермен ( психолог дәрігер, медбикелер, әлеуметтік қызметкерлер) 

бірігіп жұмыс жасайды. Психологтар әлеуметтік-психологиялық патронаж, 

айналасындағылармен  және  мекеме қызметшілерімен қатынасқа бейімделулеріне  

әлеуметтік-психологиялық  көмек көрсетуді, тренингтер мен психологиялық ойындарды, 

гүл терапиясын, логотерапияны және сенсорлық бөлмеде басқа жаттығуларды өткізеді. 

Еңбек терапиясы - көп еңбек ету нәтижесінде психологиялық тұрғыдан қарағанда 

еңбек терапиясы зейінін дамытады, дене белсенділігі сақталады. Еңбек қамқордағылардың 

уақытын алудың және олардың қозғалысын бақылаудың бірден-бір жолы. Еңбек 

процесстері әр бір еңбекке қабілеті бар мемлекет қамқорындағылардың мүмкіндігіне 

қарай таңдалады. Орталықта тігін тігуге арналған шеберханада (бисермен өрнектеу, 

тоқыма, асхана жабдықтарын тігу) белгіленген график бойынша жұмыс істейді, сонымен 

қатар темір ұстаралармен және ағаш станоктарында жұмыс істеуге арналған құрылыс 

шеберханасы да бар (ағаш өңдеуге арналған токар станоктар, кесуге арналған станок, 

тескіш станоктар).  

Әлеуметтік-экономикалық және құқықтық қызметтер. Медициналық-әлеуметтік 

мекемедегі мүгедектердің жеке шотына  мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 

жіберіледі.  Қамқордағылармен әңгіме кезінде экономикалық және құқықтық міндеттер 

таныстырып, құқықтары туралы айтылады. Қызмет алушыларға жеңілдіктерді, тиісті 

жәрдемақыларды, өтемақыларды алуға, тұрғылықты жағдайларын жақсарту мақсатында 

мекеменің білікті экономистері үлкен  көмек көрсетеді [3].  

Қазіргі уақытта 69 мемлекеттік қызмет алушы гигиеналық құрал - жабдықты қажет 

етеді. Сонымен қатар 13 қамқордағылар өздігімен қозғала алмайды. Сондықтан арнайы 

әлеуметтік көмек көрсететін әлеуметтік қызметтер жөніндегі мамандар стандартқа сай: 

қабылдау және босату, әрбір қамқордағыларға жеке жоспар және мониторинг жасалады, 

құжаттарды қабылдау және ауыстыру (жеке куәлік, төлқұжат, ИИН, ӘЖК және т.б.), 

күнсайын тексерістер және әңгімелер жүргізіледі, жеңіл арбалар, таяқтар, ходуноктар 

және гигиеналық құралдар, ортопедиялық матрастар алуға құжаттар заңдастырылады; 

қамқордағылардың туыстарымен жұмыс жасау, ақпараттар беру және кеңесулер 

жүргізіледі. 
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«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Әрбір ата-ана үшін болашақ ұрпағының ақылды, тәрбиелі, білімді болып өскені 

маңызды болып саналады. Сол себептіден, ата-ана баласына өзінің өмірден түйген 

тәжірибелеріне сүйене отырып, дұрыс тәрбелеуге тырысады. Қазіргі заман аласапыран, 

дамыған заман. Сол заманның ағымына сәйкес бала тәрбиелеуде қиынға соғып барады 

деседі, кейбір ата-аналар. Көбінесе қазіргі уақытта баланың тәрбиесіне салғырт қарап, 

барлық жауапкершілікті мектеп пен мұғалімнің  мойынына артып коятын ата-аналар 

қаншама. Сондай түсініктің кесірінен біздің өсіп келе жатқан, келер ұрпақтарымыздың 

ақылы қысқа, ойы таяз, өз ойын толық жеткізе аламайтын азамат пен азаматшалар болып 

өсуінің бірден - бір себебі осыда деп ойлаймын. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» - деп, 

қазақ аталарымыз бекер айтпаған ғой. Біріншіден баланы тәрбиелеуді құрсақта жатқан 

кезінен бастау керек. Бала анасының құрсағына біткен күннен бастап, оны тәрбиелеуді 

бастаған жөн.  Әртүрлі бала тәрбиесі туралы кітаптар оқып, ақыл - ойды дамытатын 

жаттығулар орындаса, анасы арқылы баласына берілетіні анық. Тәрбие отбасынан 

басталады. Сол үшін бала тәрбиесіне басты назар аударған дұрыс  

Адам өмірінде қарым-қатынас өте маңызды, ол сөйлеу арқылы жүзеге асады. Сол 

себептіден, бала дүние есігін ашқан сәттен, қоршаған ортамен, анасымен белгілі дыбыс 

арқылы, тіл арқылы қарым-қатынасқа түседі. Қарым-қатынас - адамдар арасындағы 

бірлесуден туындайтын, байланысты орнатататын күрделі процесс. Екі немесе оданда көп 

адамдардың арасында бір-бірімен ақпарат алмасу, эмоцилналдық көңіл - күйімен бөлісу, 

білген тәжірибелерімен алмасу. Қарым - қатынас өз ішінен шығу ортасы, адам саны, 

түріне байланысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Ол адамдар арасында ақпарат алмасып 

және бір бірімен танысуы, бір-бірімен бірлескен іс-әрекеті мен іс-әрекетті реттеуші, 

адамның эмоционалды көңіл - күйін білдіруші рольдерін атқарады.  Адамдар бір-бірімен 

қарым қатынас орнатқанда ең маңыздысы ортақ әңгіме тудыру, бір-бірімен түсінісуі. 

Яғни, басқа адамның жай күйін түсіну арқылы, оған қолдау болып, бағдар беру. Сол 

сияқты балада сыртқы жандардан қолдау мен бағыт - бағдарға зәру болып тұрады. Оның 

жағдайын түсініп, сұрақтарына дұрыс жауап бере алсаң, ертең сіздіңде балаңыз түсіністігі 

сол, қарым-қатынасқа жақсы түсе алатын жан болады. Балаңызға адамдармен араласқанда 

дөрекілік, менмендік, өзімшілдік қасиеттеріне жол бермеу, бұйрық ретінде емес өтініш 

ретінде сұрау керектігін үйретіңіз [1]. 

Қарым - қатынас арқылы тікелей диалог құрылады. Диалог арқылы баланың 

сөйлеуі дамиды. Қарым - қатынас арқылы тілдік мәдениет қалыптасады.Тілдің қоғамдық, 

тәрбиелік қызметі ерекше. Ол қоғамдағы еңбек процестерінің қажеттілігінен туындаған. 

Әрбір ұлт өзінің салт-дәстүрін, мәдениетін меңгере отыра, өзінің ойлау қабілетінің мінез-

құлқын белгілейді. Баланы тану, түсіне білу, орнымен еркелету, дұрыс емес жерлерінде 

ақылмен түсіндіру, қабілетін ашу, ынталандыру, ұрпағының келешегіне алаңдайтын әрбір 

ата-ананың парасатты әрекеті.Біздің өміріміздегі маңызды миссиямыз - дүниеге ұрпақ 

әкелу, оны ел мақтанарлықтай қылып өсіріп, жетілдіріп, тәрбиелеу, балаңа өмірдегі 

жолында нұсқау көрсету, зиянды әрекеттерден қорғау, болашағын жоспарлағанда қолдау 

көрсету, сүрінгенде қолтығынан демеу, қиын сәтте демеу болу, санасу, пікірін тыңдау. 

Қазіргі таңда басты мәселе болып тұрған, Қазақстан азаматтарының басты бір 

проблемасы деп айтсақта болады, ол өз ана тілінде анық сөйлеу болып табылады. Әрине 



179 

 

бұл сонау Кеңес дәуірінен бергі келе жатқан, біздің елімізді құрту үшін жасалынған 

саясаттың бірі. Яғни, Қазақ елін құрту мақсатында жасалынған, ойластырылған дүние. 

Сол кезде қазақ ұлтын жою үшін, тіпті өз ана тілінде оқуға, жазуға тыйым салынған. Сол 

үстемшілдікті жою үшін біздің ата-балаларымыз қаншама қиыншылық көрді, күресті. 

Соның арқасында Тәуелсіздікті алдық. Бірақ орысшаланып кеткен кейбір қазақ 

отбасыларын қазақшаға тәрбиелеу өте қиынға түсуде. Басқа тілдердің бәрін білу, 

құрметтеу дұрыс, бірақ өз тіліңді жетік меңгеруің қажет.  

Бала таза жазылмаған ақ парақ тәріздес. Не жазсаң сондай нәтиже аласың. Сол 

себептен баланің тілінің жетік дамуына ата-ана, тәрбиеші, мұғалім тікелей жауапты. 

Кейбір балалардың тілі тез шығады, кейбіреуінікі кандайда бір ақаулармен, 

кедергілермен, кеш шығуы мүмкін. Соған байланысты баламен туа салысымен, тіпті 

құрсақта жатқанынан басатап, көп сырласып, қарым-қатынасқа түсіп, қадағалау керек. 

Үйдеде, мектепте де қарым-қатынасқа көп түсу арқылы бала ашылады, ортаға өз ойын 

ашық айта алатын болып қалыптасады. Сонымен қатар тілін дамытуға тез шығаруға 

арналған әртүрлі ойындар, логикалық сұрақтар қою арқылы ақыл-ойын дамытып, тез 

сөйлеп, тілін шығаруға көмектеседі екенбіз. 

Мектепке дейінгі мекемеге келген сәттен бастап, балада адаптация жүріледі. 

Себебі, бала үлкен басқа ортаға тап болады. Сол кезде мінезінде, дамуында өзгерістер 

туындауы мүмкін. Себебі ол ортада өзін жалғыз сезінуі мүмкін немесе достарымен бірдей 

қарым-қатынасқа түсе алмауы мүмкін. Содан бала жабылып қалады, сөйлеу қабілеті баяу 

дамуы мүмкін. Себебі, балабақша жасындағы баланың тілі толық жетіомеген, анық 

түсінікті емес. Кейбір балаларда мүлдем дамымай қалған жағдайлар болады. Баланың 

сөйлеу қабілеті негізі 2-жастан бастап дами бастайды. Көп балаларда сөйлеу қабілеті баяу 

болады. Оның бірден бір себебі баламен ата-ананың дұрыс қарым-қатынаста болмауында. 

Көп ата-аналар баламен баланың тілінде сөйлесеміз деп көп сұрақтарды дұрыс қоймайды, 

сөздерді дұрыс айтпайды. Осыған орай баланың сөздерді толық айта алмау, түсінбеуі 

проблемалары туындайды. Баламен мейлінше көбірек әңгіме дүкен құрған дұрыс. 

Әңгімелесу арқылы бала ақыл-ойын дамытып, ойланып, сөздік қорын молайтады. 

Адамдармен контактіге түсе отырып, балалар сөз арқылы сөйлем құрауға, жаңа сөздерді 

үйренуге талпынады [2]. 

Баланың тілінің тез, анық шығуы үшін сөйлеуді диагностикалау әдістерін 

балабақшада тәрбиешілер көп қолданғаны жөн. Мысалы, «Мен қанша сөз білем?» 

әдістемесі. Бұл әдістемені баланың ойлау қабілетін және сөздік қорын тексеру үшін 

қолданамыз.  Тәрбиеші балаға кез-келген бір сөзді айтып, соған мағынасына қарай жақын 

сөздерді атауын өтінеді. Сол арқылы баланың қалай жылдам ойлайтынын, қаншалықты 

көп сөз білетіндігін, тілінің деңгейінің қалай дамып келе жатқанын біледі, нәтижесін 

алып, сонымен ары қарай жұмыс жасайды. Тағы бір әдістеме түрін ұсынуға болады. 

«Сурет арқылы сөйлем құра» әдістемесі. Балаларға бірнеше суреттерді ұсынымыз соған 

қарап отырып сөйлем құрауын өтінеміз. Суреттер жинағын баланың жас шамасына қарап 

ұсынамыз. 3-4ке дейін болса балаға 21 сурет, 4-5ке дейін болса 23 сурет жинағын 

көрсетуге болады. Осындай әртүрлі әдіс - тәсілдер ұсынуға болады. 

Сондықтан тәрбиешілердің балаларға сабақ өткізу барысында өткізетін 

дамытушылық тапсырмаларының орны ерекше. Әрбір бала - ертеңгі ұлт болашағы. Оған 

қандай білім, тәрбие, бағыт-бағдар беретін болсақ, ертең еліміздің де болашағы сондай 

болмақ. Сол үшін бүлдіршіндерге тәрбие мен білім бермес бұрын ойланып, нәтижелі, 

сапалы дүние беруге тырысайық. Біздің әрбір ұрпағымыз, елін-жерін қорғайтын, көп 

алдында өз ойын ашық айтатын, еш дүниеден қорықпайтын, білімді ұрпақ болып өсуі тиіс 

[3]. 
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Әрбір күн өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалмай уақыт 

талабына сай ертеңгі болашақ ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға көп 

жауапкершілікті жүктейді. Ол мұғалімнен  үздіксіз ізденуді,өз білімін жетілдіріп отыруды 

талап етеді. Осы мәселе өз сабақтарымызда жаңа технологияларды қолдана отырып, 

құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды қолданып, заманауи талаптарын шешуге 

жетеледі. 

Өскелең  ұрпақтың сапалы  білімі - еліміздің экономикалық  және  әлеуметтік 

дамуының  ең маңызды  факторларының бірі болып табылады және  оны әлемдегі  

бәсекеге қатыса білу  қабілеттілігімен  қамтамасыз етеді. Қазіргі кездегі білім беру сапасы  

оқушылардың түрлі қызметтері бойынша  проблемаларды өз бетінше  шешу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуге  қалыптасқан негізгі  құзіреттілік түріндегі  білім беру  нәтижелерінің  

жетістіктерімен  түсіндіріледі.   

Қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды, жаңартылған білім беру аясында жаңа 

әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділігі баршамызға анық. Сондай технологиялардың бірі 

сын тұрғысынан ойлау технологиясы (СТО), Блум таксономиясы бойынша оқушылардың 

ойлау деңгейлерін дамыту, құзіреттілікке бағытталған тапсырмалар, жаңаша әдіс-тәсілдер 

қолдану. Мен , Нұр-Сұлтан қаласындағы № 81 «Astana English School» 

мамандандырылған гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі қызметінде жұмыс жасау 

барысындағы білім алушылармен қазақ тілі сабағында қолданып жүрген  әдіс-тәсілдермен 

бөліскім келеді. 

Көбінесе қазақ тілі сабағында құзіреттілікке бағытталған тапсырмаларды беруге 

тырысамын.  Ең алдымен «Құзіреттілік дегеніміз не?» деген сауал пайда болуы мүмкін. 

Құзыреттілік  дегеніміз- оқушылардың іс-әрекеттерінің әмбебап тәсілдерін  

меңгеруінен  көрінетін білім нәтижесі .Оқушылардың тұлғалық сапаларының  кешенін 

дамытуға ,білім беруден күтілетін нәтижелер. 

Құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар оқушылардың сөйлеу, ойлау қабілеттерін  

дамытады. Оқушылар жаттанды кітап сөзімен сөйлемей,өз ойларын жинақтай 

отырып ,өзіне түсінікті сөзбен  өз ойларын жеткізуге үйренеді. Соның ішінде бастауыш 

сынып оқушысы үшін қазақ тілі сабағында ақпараттық құзіреттілікті дамытудың үлесі зор.  

Ақпаратты құзыреттілікке негізделген құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 

арқылы әркім  өз ойлары  мен пікірлерін және бағалауларын тәуелсіз құратын болады.Біз 

үшін  басқа біреу ойлай алмайды,біз барлығын өзіміз үшін жасаймыз. 

Оқушылар сұрақтар  қойып,шешімін  табуды қажет ететін мәселені анықтаудан 

басталап,көңілге тойымды  дәлелге ұмтылады. Сонымен қатар, ол сол мәселені шешудің 

басқа да жолдарының бар екендігін мойындайды да ,өзі  таңдап алған жолдың 

басқаларына  қарағанда  ақылға қонымды екендігін  дәлелдеуге тырысады.  . 

Енді нақты ақпараттық құзіреттілікке бағытталған әдіс-тәсілдермен, тапсырма 

түрлерімен төменде таныстырып өтсем. 

МЕНТАЛЬДІ КАРТА. 
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МК-ақпараттың мазмұнын  қысқаша бейнелеудің немесе құрылысын көрсетудің ең 

қолайлы құралы.МК-ны  бір мәселені шешудегі өз ойыңызды, пікіріңізді  қысқаша 

бейнелеуде қолдануға болады.Бейнеленген ақпарат» мый тілінде» яғни ұғынықты болуға 

тиіс. 

МК-ны Тони Бьюзон деген жазушы ,психолог консультант қолданған.Аударылымы 

«Интелект картасы»не «Есте сақтау картасы» 

МК қалай жасалады? 

1. Ақ қағаз А4 

2. 3 түрлі қалам, қарындаш не фламастер 

3. Ең алдымен картаның ортасына тақырып немесе тақырыпты бейнелейтін суретті 

қоямыз. 

4. Сол сөзден не суреттен тармақтанып екі жаққа сызықтар кетеді де, оған тақырып 

мазмұнын шешетін тірек сөздер жазылады. 

5. Суретті кеңінен қолдануға болады. 

6. Ең алдымен негізгі ойды алып, оны шешетін тірек сөздерді іріктейміз. Кейін оны 

қалай әдемілеп, түсінікті болатындай құруға болатынын қарастыру керек. 

Фишбоун сызбасы 

Бұл сызба менеджментте кеңінен қолданылады. Қиын мәселенің шешімін тауып, 

жаңа ойға жол ашатын қолайлы құрал. Көп ойды салыстырып жинақтауда көп көмек 

көрсетеді. Сабақтың миға шабуыл кезеңінде қолданылады. 

Сызба балық қаңқасы түрінде беріледі.  Балықтың басында қаралатын мәселе 

жазылады. Қаңқада үстіңгі, астыңғы сүйектер бар. Үстіңгі сүйектерге мәселе себептері 

жазылса, астыңғы сүйектерге себептерге байланысты дәлелдемелер жазылады.Сызбаға 

қысқа, түсінікті түрде берілген тірек сөздер немесе сөз тіркестері жазылады. 

Кластер. 

Кластер- ағылшын сөзі. Ол араның ұясы,үйілту, қаптау деген ұғымды  білдіреді. 

Кластер арқылы кең түрде берілген ақпаратты тірек сөздер немесе сөз  тіркестері арқылы 

жүйелеуге болады Кластерлерді жасауда мына үлгілерді үлгі түрінде қолдануға болады. 

Детонантты граф. 

Детонантты граф -латын сөзі.(денато- белгілеймін,граф- жазамын)яғни белгілеп 

жазамын.Негізгі ойдың сын - әрекетін белгілеп жазамыз.Сөз тіркесіне көбінесе бастауыш 

пен баяндауыштан тұратын сөздералынады. 

Әр қазақ тілі сабағында осындай түрлі жаңаша әдіс-тәсілдерді қолданып, кез-

келген ұстаз шәкіртін жақсы жетістікке жеткізе алады деген ойдамын. Мен сабағымда осы 

технологияларды қолдану арқылы оқушылардың көрсеткен нәтижесі: 

1. Оқушылар сыни ойлай біледі; 

2. Өз алдына  сұрақтар қойып, жауап іздейді; 

3. Мәселеге байланысты өз пікірін айта алады; 

7. Білімнің қайнар көзін өздері тауып,білімді меңгеруде қажет  дағдыларды өз 

бетімен  қолдануды  үйренеді; 

8. Өз ойын  тұжырымдай біледі Әдепті,батыл сөйлейді; 

9. Белсенділіктері артып,шығармашылықпен  жұмыс жасай алады; 

Мақаламды қорытындылай келе, өз тәжірибеме сүйене отырып мен келесі тоқтамға 

келдім:  жаңашыл мұғалім - бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, 

интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға болуға ұмтылу қажет. Ол әрқашан 

ізденісте болып, оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын болу керек деп 

есептеймін.  
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Термин “адаптация” в переводе, как науке, используется довольно часто. И хотя 

термин довольно простой, значение этого понятия существует не одно. Под «адаптацией» 

понимается, во-первых, приём, суть которого заключается в “замене неизвестного 

известным, непривычного привычным”, а во-вторых, для выравнивания 

коммуникативного эффекта между текстами оригинала и перевода. Это понятие 

заключает в себя процесс приспособления текста оригинала к максимально адекватному, 

“вполне соответствующему, совпадающему, тождественному” восприятию его носителем 

другой культуры. И вот это, второе понятие имеет более широкое, почти регулярное 

применение. Оно подразумевает процесс обязательного приспособления текста оригинала, 

то есть, фрагмента общественной объективной реальности, к общественной 

действительности и социально-культурным условиям читателя, для которого 

осуществляется перевод. Такой вид адаптации в кругу профессионалов называется 

социокультурной, то есть, ставящей перед собой целью, достижение максимальной 

эквивалентности смысловой нагрузки оригинального текста, переводу. Особое значение 

социокультурная адаптация приобретает в процессе перевода текстов, с яркой 

национальной окраской по содержанию и форме. В первую очередь, речь идёт о 

фольклоре, легендах, былинах, сказаниях, сказках, которые не могут не нести в себе 

национальный колорит своего народа-автора. Их перевод должен максимально сократить 

“психотипическое расстояние” между читателями перевода и оригинала, добиться 

наибольшей “аккультурации” текста [1]. 

Первые упоминания о приравнивании перевода к полноправной речевой 

деятельности можно найти в работах А.А.Леонтьева. Отмечая, что перевод это «сложный, 

специфичный, вторичный» процесс, он, тем не менее характеризует его, как «вид 

монологической речи, где программа задана извне». Другими словами, и перевод, и 

обычная речевая деятельность подчиняются одним и тем же законам общей 

коммуникации [2]. 

Мир художественной литературы, каким бы многообразным он ни был, должен 

быть един для разных языков, то есть, своеобразной особой знаковой системой. А вот 

интерпретаций может быть великое множество. Но в любом художественном тексте, 

объединяющем авторский вымысел и отражение реального мира, существуют три 

основных показателя: мир значений, мир понятий и мир действительности. 
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В искусствознании и современной эстетике понятия «художественный текст» и 

«художественное произведение» весьма различаются. И хотя оба эти понятия 

определяются, как произведение художественной речи, созданное в высшей степени 

индивидуально и являющееся полноценной единицей в среде подобных, существует рад 

признаков как первого, так и второго. Художественное произведение отличается иным 

представлением автора и его образов, отличающего художника, как мастера и 

характеризуется оформлением структуры, целостностью, логической законченностью. 

Художественный текст - это не территория значений, но «галактика означающих», с 

весьма размытой структурой. Это скорее деятельность, работа, а не объект; процесс 

эстетической практики, а не законченный продукт. Этими признаками он и 

характеризуется[3]. 

Благодаря своим свойствам художественный текст можно смело отнести к 

неклассическому искусству, поскольку он вынуждает читателя к современной норме 

чтения - перечитыванию. Каждый раз перечитывая текст читатель будет находить в нём 

всё новые и новые смыслы. Если же читатель имеет опыт синестезийного восприятия 

текста, то есть, обладает возможностью подключения к процессу двух, трёх и более 

чувств, вплоть до полного погружения в текст, то качество прочитанного будет 

существенно улучшено, это будет процессом прямой презентации реальности. Этот 

момент роднит художественный текст с искусством постмодернизма (перфоманс, 

хепенинг, концептуальная поэзия, поп-арт) и, в какой-то степени, с маргинальным 

искусством[4]. 

Не секрет, что языки имеют как сходства, так и различия в различных сферах: 

словообразование, грамматика, лексика, фонетика. От переводчика зависит момент 

передачи стилистических комплексов оригинала - по большому счёту, судьба всего 

творческого контента. И, бывает, что переводчик оказывается в художественном смысле, 

сильнее автора подлинника. В этом случае ему удаётся сцепить железными цепями логики 

чахлое сочетание слов и смысла. Но если ситуация обратна и переводчик откровенно слаб, 

перевод будет страдать нарушениями творческого контента, разрушением 

стилистического ядра и периферии, потерей контекстов; слова станут обычными, 

распадётся система логики, будут утрачены речевые единицы, их стилистические 

однозначности и стилистические достаточности [5]. 

Общеизвестно, что переводчик ограничен в своём деле. Но и рабом оригинала его 

трудно назвать. В процессе перевода ему необходимо проявлять свою творческую 

инициативу. Это неизбежно и вот почему: 

Часто в художественных текстах авторами применяются неоднозначные элементы 

выражения, слова. Переводчику приходится адаптировать их смыл для своего читателя. 

Зачастую ему приходится довольно далеко уходить от оригинального набора слов. 

Справедливо утверждение, что «никакой перевод с одного языка на другой не является 

абсолютно точным с точки зрения носителей этих языков». Ведь переводчик сначала сам 

является читателем текста на языке оригинала, а уже потом как он его воспринял, так и 

переводит, поскольку у него «свой жизненный опыт, своя парадигма ценностей, свои 

нравственные акценты, свой художественный вкус». 

 В переводческой практике понятия «адекватность» и «эквивалентность» часто 

применяются как синонимы, но трактуются по-разному. Исходя их значений, которые 

вкладываются в эти термины, анализ языковых единиц исходного языка может быть 

разным [6]. 

Эквивалентность не всегда характеризует адекватный перевод. Ведь адекватность - 

понятие субъективное, относительное, напрямую зависит от восприятия читателя. К 

примеру, при отсутствии эквивалентов слов оригинала в другом языке, переводчик может 

использовать слова, не совсем адекватные слова, но лучше предающие смысл текста. 

Часто такое случается при переводе названий местности, имён собственных, скороговорок 

не имеющих аналогов в языке перевода. Применение адекватности и эквивалентности в 
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процессе перевода определяется сравниванием возможности анализа текста оригинала и 

перевода одними и теми же методами. Этот анализ должен включать в себя такие 

элементы, как: наличие без эквивалентной лексики, передача информации, мотивы, 

характеры персонажей, действия, фабула, сюжетная линия и т.д. Адекватность и 

эквивалентность - важнейшие категории переводоведения и пренебрегать ими не 

получится [7]. 

В своих работах Х. Махмудов отмечает, что в случае отсутствия в языке перевода 

смысловых аналогов языку оригинала, зачастую дословный перевод получается намного 

лучше, чем «творческие» работы незадачливых переводчиков. Увы, не каждому 

переводчику свойственны стремление к неутомимому труду, мастерство и творческая 

одарённость. Л. Бархударов подчёркивает, что переводчик и в наши дни сталкивается с 

необходимостью, как можно точнее, передать смысл без эквивалентной лексики. Часто 

это происходит на уровне графической формы слова, ведь алфавиты разных языков могут 

очень сильно отличатся. И даже транскрипция не всегда помогает. А проблема 

произношения звуков ещё более сложная.Подробную классификацию подобных 

трансформаций предложил Я. Рецкер: 

1. Слова, имеющие абстрактное или обобщённое значение можно 

дифференцировать. Например: слово der Westen может употребляться и в смысле 

«западные державы», и в смысле «запад». В другие исторические периоды оно может 

быть дифференцировано ещё как-нибудь. 

2. Слова, с широким значением, можно конкретизировать контекстуальным 

словом, логически с ним связанным. Например, слово essen переводится, как приём 

процесс пищи вообще, но в зависимости от времени, ситуации и контекстуального 

окружения, может быть переведено, как питаться, ужинать, обедать, завтракать и т.д. А 

например, глагол обозначающий передвижение бегом - laufen, может быть переведён, как 

быстро идти [8]. 

3. Словарное соответствие вполне может быть заменено, близким по смыслу 

значением с развитием. Например: wenn er ein Drahtseil aus dem Gutspark zum Turmknopf 

der Kirche spannen liefie um seinem Duzfreund, dem langen Pfarrer Saretz wahrend der Predigt 

einen Mann aufs Dach steigen zu lassen - как забавно было бы протянуть проволоку через 

парк имения к церковному шпилю и пустить этого парня на церковную крышу во 

время проповеди его закадычного друга пастора Сареца. Слово Duzfreund вполне может 

быть переведено, как «закадычный друг», ведь оно является смысловым развитием слова 

duzen - обращение на «ты». 

4. В некоторых случаях можно выти из положения применением антонима с 

отрицающей приставкой. Например: Du erinnerst dich an unsere Wette? - Ты не забыл 

нашего пари? (вместо «Ты помнишь о нашем пари?»)  [9]. 

Два метода в художественном переводе: дословный и контекстуальный - определил 

Х. Махмудов, отметив, что стремление к точности, которую обеспечивают оба эти метода, 

это естественное желание переводчика. Хотя степень точности в этих методах бывает 

разная. И если дословность не обеспечивает нужную степень точности, то у 

контекстуальности больше средств для сохранения и полной передачи творческого 

контекста, сохранении стилистического комплекса, то есть, стилистической периферии и 

стилистического ядра. 

И если сохранение связи между стилистическим ядром и периферией в отдельной 

группе не составляет большого труда, то тот же процесс между группами (и чем их 

больше, тем труднее) намного более сложен. Как правило, такая связь весьма 

экспрессивна, но именно от неё зависит полнота сохранения творческого контекста и 

стилистического комплекса оригинала. Отступление от дословного текста, и довольно 

далеко, часто оправдана и даже необходима, потому что идёт на пользу переводу. Но у 

всего должны быть свои границы и мотивация, ибо в некоторых случаях дословный 

перевод лучше всего. К примеру, насколько сильно теряет контекст вольный перевод 
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«Один боролся с тысячью» Абая или «Быть или не быть - вот в чём вопрос» В, Шекспира 

и многое другое [10]. 

Разумеется, описанные выше приёмы и методы ни в коем случае, не является 

догмой. Это только выводы из того богатого практического опыта переводчиков. 

Поскольку в этом деле только опыт является источником знаний о том, как лучше 

осуществить перевод, какие средства можно использовать, чтобы сохранить всё богатство 

оригинального художественного текста, не нарушить его внутреннюю структуру, 

полностью передать стилистическое и языковое своеобразие подлинника, сохраняя при 

этом нормы языка оригинала. 

Из всех видов перевода, работа над художественными текстами по праву считается 

самой сложной и трудной. Именно в художественных текстах во всём своеобразии 

проявляются богатства языка: оксюмороны, аллюзии, метафоры, аллегории, сравнения и 

т.д. [11]. На процесс работы оказывает влияние «родственность» языков оригинала и 

перевода. Являются ли они разноструктурными, «дальними» или «близкими» 

родственниками. Адекватный, полный, эквивалентный перевод образов художественного 

текста с одного языка на другой - дело очень непростое. Это не трудно понять хотя бы на 

тех примерах перевода метафор с немецкого на русский язык, которые приведены в этой 

работе. Культурное достояние народа, страны составляется из художественных 

произведений поэтов и писателей - представителей этого народа или страны. Понятен 

интерес к этому достоянию со стороны представителей других народов и стран, он всегда 

был довольно высок. В наше время, когда технический прогресс расширяет возможности 

людей по всему миру, этот интерес повышается из года в год. Таким образом, культурное 

наследие каждой народа составляет культурную историю всего человечества. И в этом 

свете трудно переоценить потребность в качественном, наиболее адекватном и полном 

перевода этого наследия. 

Вся ответственность за эта работу и её результаты полностью, ложится на 

переводчиков. Именно на них лежит обязанность правильно передать не только смысл, но 

и своеобразие, эмоциональную окраску художественного произведения. И в этой работе 

переводчики не редко будут сталкиваться с задачами адекватного переноса на другой язык 

особенностей языка оригинала. Поэтому актуальность разработок методов и приёмов, 

способствующих совершенствованию перевода остаётся очень высокой [12]. 
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Білім беруде әр түрлі өзгерістер болып, әр түрлі жаңалықтар енгізіліп жатыр. Білім 

берудің негізгі іске асыралатын түрі - сабақ болып табылады.  

Жазудың пайда болуының тарихына аздап тоқталып кетейік. Ерте заманда адамдар 

жазу үшін әр түрлі табиғи құралдарды пайдаланып, бір біріне белгі беру үшін түрлі 

таңбалау түрлерін қолданған. Алғашқы кезде тасқа, ағашқа басқа да заттарға таңба 

қалдырған. Бірте бірте заман дамуына байланысты жазу үшін әр түрлі материалдар пайда 

бола бастады. Қағаз пайда болғаннан кейін қағаз бетіне жазу үшін түрлі қалам түрлері 

пайда бола бастады. Яғни бұл жазудың алғашқы пайда болған кезеңі деп айта аламыз.  

Оқушылардың сауаттылығын қалыптастыруда көркем жазудың мәні өте зор деп 

ойлаймыз. Оқушылардың оқуға қызығушылықтарын арттыру үшін сабақты әр түрлі 

деңгейде қызықты әрі тартымды етіп өткізген дұрыс. Мектепке алғаш келген оқушы үшін 

сауат ашу пәнінің  маңызы зор. Себебі, ең алдымен оқуды да, жазудың қалыптасуын да 

осы кезде меңгереді. Сауат ашудың негізгі мақсаты - балаға әріп танытып, оқуға және 

сауатты жазуға үйрету. Баланың әріпті дұрыс жазуы, каллиграфиялық талаптарға сай 

жазылуы да осы бастауыш кезеңнен басталады. 

Оқушылардың сауаттылығын қалыптастыруда, көркем жазу сабақтарында 

әріптерді дұрыс таңбалап жазу, әдемі етіп салуға үйрету мұғалімнің негізгі мақсаты болып 

есептелінеді. Жазудың түрлі әдістерін меңгерту, белгілі ережелерге қарай жазылу 

түрлерін мұғалімнің өзі жақсы меңгергені дұрыс.  

1 сыныпта көркем жазу сабағы сауат ашу пәнімен қатарласа жүргізіледі. 

Балалардың жазуының қалыптасуына көп уақыт бөле алмаймыз. Жаңа әріпті білгесін, сол 

әріптің жазуының үлгісін сол сабақта меңгереміз. Жазудың әр түрлі әдістері: ауада жазу, 

құмда жазу т.б. әдістерді пайдалана отырып жазудың алғашқы түрлерін қалыптастырамыз. 

Сол сияқты мектептерде «Көркем жазу» деген факультатив сабақтар да 

ұйымдастыралады. Бұндай сабақтардың негізгі мақсаты оқушылардың сауатты жазуын 

қалыптастыру мен әсемдікке тәрбиелеу. 

Көркем жазу кезінде оқушылардың жеке басына және мектепке қойылатын 

гигиеналық талаптар да ескерілуі керек.  Ол парталардың дұрыс орналасуы, оқушының 

бірі біріне бөгет болмауы, оқушы дәптеріне жарықтың дұрыс түсуі, қалам, қарындаштың 

балаға ыңғайлы болуы, дәптер мен көздің арақашықтығын мұғалім оқушыларға ескертіп, 

талаптарды орындауы тиіс. Әр сабақ сайын, жаңа әріпті үйренерде мұғалім оқушыларды 

әр түрлі көрнекі құралдар арқылы, дидактикалық материалдар арқылы оқушылардың 

зейінін өзіне қаратып, сабақта тыныш әрі мұғалімді мұқият тыңдауын ескерту керек. 

Себебі көркем жазу сабағы мұқияттылық пен шыдамдылықты талап етеді. Сабақ 

барысында мұғалім: «Қазір жазу сабағы», «Әріпті көркем жазамыз», «Қаламды оң қолмен 

ұстаймыз», «Бір бірімізге бөгет болмаймыз» тағы басқа әр түрлі ескертулерді әр сабақ 

сайын айтып отыру керек. Әріптің көлемі бірдей болуы 1-2 сыныптарда көп көңіл 

бөлінеді.  Мысалы, 1 сыныпта кішкентай әріптің биіктігі 4 мм, жұмыс жолының көлемі 

және жоғарғы сызығынан аспау керек. Бос әріптің биіктігі 8 мм, жоғарғы жағы жұмыс 
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жолының сызығына жетпеу керек. 2 - 3 сыныптарға арналған дәптерлер арақашықтығы 9 

мм болатын бір түзу сызықпен сызылған. Кіші әріптің биіктігі - 3 мм, бас әріптің биіктігі 7 

мм.Көркем жазудың принциптері жалпы дидактикалық принциптерге сүйенеді.  

Оқушылардың жазуын қалыптастыруда әр түрлі педагогикалық принциптерді 

қолданған дұрыс. Мысалы; Я.А.Коменскийдің көрнекілік принципін атап өткім келеді. 

Оқушыларға сабақ беруде көрнекілік принципін қолданған бұл нәтижелі, себебі 

оқушыларды қызықтырып, сабақты тартымды еьіп өткізуге болады. Көрнекілік принципін 

ары қарай дамытып, өз ілімін қосқан орыс педагогы К.Д.Ушинский көрнекілік принципі 

арқылы балалардың психологиялық ерекшеліктеріне жауап береміз, оқушылардың 

ойлауы, қиялы, сабақты меңгеруі оыс принципке сай жүргізіледі делінген.  

Сонымен қоса оқушыларға жаңа әріпті танытарда түсіндіре отырып жазғызудың 

маңызы өте зор. Себебі, оқушы мұғалімнің айтып, түсіндіруі  бойынша, тақтаға жазып, 

үлгі ретінде көрсетуі арқылы оқушы миында тез сақталады. Мысалға, оқушылар жазудың 

көлбеу жазу не екенін білмеуі мүмкін, сондықтан мұғалім түсіндіру арқылы, оқушыларға 

жаңға сабақты меңгерте алады. Көрнекілік принципімен қатар, қайталау принципін 

айтқымыз келеді. Яғни бұл принцип арқылы оқушылардың жазу дағдысы қайталану 

арқылы дамып, бір жүйеге келеді. Сабақ барысында көптеген педагогикалық 

принциптерді жүзеге асыра аламыз. Соған мысал ретінде тағы жеңілден қиынға қарай 

жүру принципін атап өткім келеді. Бұл жазудың дағдысын бірте бітре күрделендіру болып 

табылады. Мысалы; 1 сынып оқушысы алдымен әріп үйренеді, кейіннен мұғалім әріптерді 

қосуды үйретеді, соңында сөз және сөйлем жазуды үйренеді. Яғни балада алдымен жеңіл 

түрде жазу үлгілері болса, кейіннен күрделене түседі. Сонымен қоса әр сабаққа 

қойылатын гигиеналық талаптарды мұғалім оқушыларға ескертіп отырғаны жөн.  

Сыныпта партада дұрыс отыру, оқушының өзін - өзі ұстау ережесі, гигиеналық 

талаптарға сәйкес жасалынған ескертпелер болуы керек. Егер бастауыш сыныпта 

ережелерге сай жазу үлгілері дұрыс қалыптасқан балалардың каллиграфиясы 2-3 жыл 

мерзім ішінде қалыптасады. Бірақ бұл оңай жұмыс деп айта алмаймын. Сондықтан ата-

аналар тарапынан дабалаға көп көңіл бөлінуі керек. Қазіргі кезде бастауыш сынып 

оқушылары үшін «Көркем жазу» сабақтарынан әр түрлі олимпиадалар өткізіліп тұрады. 

Ең басты міндет - оқушылардың жазу дағдысы мен каллиграфиялық талаптарға сай 

жазуын ескереді. Біздің мектепте де бастауыш сынып оқушылары арасынан осындай 

олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған оқушыларымыз бар. 

Тағы айтып өтетін мәселе, қазіргі кездегі жас мамандар, яғни мектепке енді ғана 

келген бастауыш сынып мұғалімдерінің көбі каллиграфиялық талаптарға сай жаза 

алмайды. Бұл өзімнің жұмыс барысымда байқағаным. Бастауыш сынып мұғалімі 

оқушылардың дәптеріне әріп баспасын жазады, күнделікке тапсырма, не болмаса 

ескертулер жазады. Сондықтан мұғалімнің жазуы көркем, әрі талаптарға сай болуы керек 

деп ойлаймын. Алдымыздағы оқушы мұғалімге қарап бой түзейді. ЖОО оқып жатқан 

болашақ мұғалімдерге «Көркем жазу технологиясынан» көбірек сағаттар бөлініп, жазудың 

технологиясы мен мәнерін оқып үйренсе, жас келген ұстаздар біраз дайындықпен келеді 

деген ойдамыз. 

Ойымызды қорытындылай келе оқу мен жазу қатар жүретін үрдіс, әсіресе әріп пен 

жазуды енді ғана таныған бүлдіршіндерге бұл кезең аса жауыпты әрі маңызы зор. Кейін 

оқуы да жазуы да біртіндеп қалыптаса бастайды. Көркем жазу сабағы арқылы 

оқушыларды көркемдікке, әсемдікке тәрбиелей отырып, оқушыға өз жұмысының 

нәтижесін көре алуға үйретеміз. 
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Опорой геополитики является разделение всех государств и культур на два типа - 

сухопутные и морские. Говоря о «цивилизации Суши» и «цивилизации Моря», 

геополитики уходили от понятия «государства». 

США и СССР были главными, участниками «холодной войны». Обе великие 

державы являлись лидерами могучих военно-политических коалиций. Образование и 

процесс Североатлантического альянса (НАТО) и Организации Варшавского Договора 

(ОВД) кардинально отражают сущность, нрав и самобытность эпохи глобального 

противоборства. 

Прогрессивно геополитическая пара Суша и Море укрепилась в характере 

противостояния стран Запада и Востока.  

 Морские становления, образования, устроенные на мореплавании, чаще всего 

имеют рыночную экономическую систему и испытывают тягу к либерал-

демократическому укладу в политике.  

Сухопутные же державы, наоборот, отдают преимущество нерыночной экономике 

и ограниченной демократии. 

СССР открыл путь многим народам для свободного, демократического развития, 

всестороннего прогресса и процветания. В конце войны был заложен фундамент для 

продолжения сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в послевоенные годы. Все 

это, казалось бы, должно было стать основой для дальнейшего мирного развития и 

плодотворного международного сотрудничества [1].  

Однако, несмотря на большой потенциал международного сотрудничества, 

проявившегося между странами-участницами антигитлеровской коалиции и сознательные 

усилия государств, направленные на недопущения новой войны, воплотившиеся в 

создание ООН, потенциал сотрудничества был реализован лишь отчасти. В сложившемся 

послевоенном соотношении сил на международной арене очень скоро стал утверждаться 

раскол мира на две противостоящие друг другу общественно-политические системы, и 

началось противоборство СССР и США, двух самых сильных держав [2]. 

Итак, уже к 1947 г. между бывшими союзниками по антигерманской коалиции 

накопилось достаточно противоречий, которые выливались в различные кризисы на 

международной арене. Все более значимую роль в международных отношениях за эти 

годы стали играть США, поскольку Западная Европа находилась в состоянии 

экономической разрухи, а США выдвинули задачу «помощи» этим государствам, в 

особенности Западной Германии. Отношения с Советским Союзом становились все более 

напряженными [3]. 

Каждый из них стремился к экспансии с использованием как мирных, так и 

военных средств политики (Запад и СССР). Стремление обеих могучих держав (США и 

СССР) к установлению миропорядка, исходя из собственных интересов, стало основой 

послевоенного противостояния.  
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НАТО - это военно-политический блок, который был создан на основе договора 

1949 г. между США, Великобританией, Францией, Италией, Канадой, и другими 

странами.  

Создание НАТО стало отражением наличия в Европе противостоящих военно-

политических группировок и осложнило формирование  общеевропейской системы 

безопасности [4]. 

Деятельность этого блока изначально была направлена против СССР и других 

социалистических государств, а также национально-освободительных движений. 

Ведущую роль в НАТО играли и продолжают играть США [5]. 

В декабре 1988 г. на сессии Совета НАТО рассматривались вопросы развития 

отношений между Западом и Востоком. Следует отметить, что к этому времени во 

внешнеполитическом курсе советского руководства наметился перелом [3, с. 56]. 

Участники майской сессии Совета НАТО 1989 г. высказались за установление 

нового типа отношений между Востоком и Западом, основанного на замене 

идеологического и военного противостояния сотрудничеством. Однако при этом было 

отмечено, что в обозримом будущем нет альтернативы избранной НАТО «стратегии 

сдерживания».  Были поддержаны выдвинутые президентом США Дж. Бушем 

предложения по сокращению обычных вооруженных сил в Европе. В то же время 

руководители государств-членов НАТО отказались немедленно начать переговоры по 

сокращению тактического ядерного оружия в Европе. 

СССР и его союзники неоднократно выступали за одновременный роспуск НАТО и 

Варшавского договора, либо за поэтапное решение этого вопроса и ликвидацию их 

военных организаций. В интересах снижения остроты ситуации в 1983 г. было выдвинуто 

предложение заключить договор о взаимном неприменении военной силы и поддержании 

отношений мира между государевыми-участницами ВД и НАТО. 

Тогда же странами НАТО было выдвинуто предложение «за продолжение и 

развитие диалога между государствами - участниками Варшавского Договора и странами-

членами НАТО. Включая и установление прямых контактов между двумя организациями, 

в целях достижения соответствующих договоренностей» [6]. 

Было предложено, в частности, провести встречи генеральных секретарей ВД и 

НАТО, а также главнокомандующих объединенными вооруженными силами ВД и НАТО 

в Европе. 

14 мая 1955 г. создание Варшавского договора стало ответом на образование 

военного блока НАТО и продиктовано необходимостью объединения 

внешнеполитических и оборонных усилий европейских социалистических стран для 

укрепления мира и безопасности в Европе и мире в целом.  

ОВД представляла собой инструмент коллективной разработки 

внешнеполитической стратегии союзных стран и координации и деятельности на 

международной арене. Высшим органом ОВД был учрежден Политический 

консультативный комитет (ПКК), в котором каждое государства было представлено 

членом правительства или другим специально назначенным представителем [7]. 

Государства-участники Варшавского Договора неоднократно декларировали, что 

не стремятся к достижению военного превосходства, но и не допустят последнего над 

собой, что выступают за обеспечение равновесия сил, и неоднократно выражали 

готовность к одновременному роспуску ОВД и НАТО. 

Деятельность ОВД оказалась ограниченной во времени, и в связи с изменением 

внутриполитической обстановки в странах-участниках ОВД, в СССР, а также сменой 

внешнеполитических реалий, эта организация распалась. 

Активно развивались отношения в рамках социалистического содружества. В 1971 

г.  по линии СЭВ был принята комплексная программа социально-экономической 

интеграции. Как и в предыдущий период, она базировалась на промышленном потенциале 

и ресурсах СССР, жестко пресекались отклонения от модели построения социализма в 
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СССР.  Так, в ответ на попытку «демократического обновления» Чехословакии в 1968 г. 

члены ОВД во главе с СССР осуществили военное исторжение эту страну (так называемая 

«пражская весна»).  После этого был сформулирован тезис о неполном (в отношениях с 

СССР) суверенитете социалистических государств. В кругах мировой общественности он 

получил название «доктрины Брежнева» [8].  

30 июля 1975 г. в Хельсинки на уровне глав правительств началось совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а 1 августа 1975 г. состоялась торжественная 

церемония подписания Заключительного акта совещания [9]. 

В этом документе были определены важнейшие принципы, сохраняющие свою 

актуальность до настоящего времени.  Он вводил в систему МО новые принципы и 

нормы, такие как суверенное равенство государств, их территориальная целостность, 

нерушимость границ, мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние 

дела, уважение прав человека, равноправие народов, взаимовыгодное сотрудничество, 

добросовестное выполнение обязательств по международному праву [10]. 

Но все это неоднократно нарушалось различными государствами, в том числе 

Соединенными Штатами и Советским союзом, начиная уже с 1970-х гг. Принцип 

невмешательства во внутренние дела, был нарушен СССР с введением войск в 

Афганистан в 1979 г., а потом неоднократно нарушался США в ходе их участия в 

локальных военных конфликтах по всему миру. Введение войск в Афганистан вызвало 

осуждение подавляющего большинства ООН и привело в дальнейшем к обострению 

международной обстановки [3, с. 54]. 

На протяжении всего периода деятельности ОВД и НАТО отношения между этими 

блоками маневрировали на грани войны, то сближаясь, от удаляясь друг от друга, что во 

многом было связано с внутриполитическим курсом, которого придерживалось 

руководство США и СССР. После политики «разрядки», сопровождавшейся улучшением 

отношений между блоками, вновь наступил период обострения отношений. Такой 

поворот в отношениях между СССР и США произошел на рубеже 1970-1980-х гг. и 

представлял собой очередную конфронтацию, причины которой были многообразны [8, с. 

57].  

При наличии определенных преимуществ, связанных с ослаблением 

международной напряженности, прежде всего в отношениях между ССР и США, 

концепция нового политического мышления имела и ряд издержек, связанных с потерями 

СССР ряда стратегических позиций на международной арене. Как справедливо полагают 

многие авторы, концепция нового мышления слабо учитывала национальные интересы 

России, а некоторые положения были реализованы СССР в одностороннем порядке и не 

сопровождались ответными шагами США [9, с. 96]. 

Президент М.С. Горбачев все более терял власть в СССР, и был не в состоянии 

контролировать и направлять развитие ситуации в Восточной Европе.  

И 1 июля 1991 г. по решению политического консультативного комитета ОВД в 

Праге Организация Варшавского Договора была ликвидирована полностью.  

Основным вопросом после окончания холодной войны оставался вопрос о новом 

соотношении геополитических сил, призванном заменить биполярную структуру 

мирового порядка. С распадом СССР на повестку дня встал вопрос о том, какую именно 

форму примет конфигурация геополитических сил в мировом сообществе. Наиболее 

вероятным становится вариант однополярного мирового порядка с доминированием 

единственной сверхдержавы - США [11]. 

 Как мы уже поняли, начало было положено со второй половины XX века 

геополитическая карта мира была совершенно поделена на два лагеря - на евразийский 

Восточный блок с осью в СССР и на атлантический Западный блок с осью в США. 

В наше время конфликт Суши и Моря переросло в борьбу Запада и Востока, 

который олицетворял СССР с ее альтернативной социалистической системой. 
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Итак, в ХХ веке было деление всего мира - страны Организации Варшавского 

Договора и страны НАТО было следствием не только идеологического, но и 

геополитического противостояния. На этом конфликт двух военно-политических блоков 

закончилось.  

После распада ОВД, появилась Организация договора о коллективной 

безопасности в 1992 году. Казахстан официально входит в эту организацию.  

Целью этой организации является укрепление мира, стабильности, безопасности. 

Именно поэтому Казахстан входит в ОДКБ и является партнером НАТО, следовательно, 

Казахстан способствует тому, чтобы была мировая стабильность, мир и безопасность.  

Как мы уже сказали, ОДКБ обеспечивает региональную надежность и 

устойчивость, Казахстан в этой организации оказывает активные участия для мирового 

сообщества.  

Общей проблемой двух нынешних политических блоков признается ведущая роль 

единственного государства, выступающего спонсором и главной боевой силой, что 

приводит к некорректному выполнению договоренностей.  

В современном мире есть ряд проблем, они связаны с нестабильностью и с 

вооруженными конфликтами.  

Существует множество многообещающих направлений деятельности ОДКБ и 

НАТО, которые вносят вклад во взаимодействие двух организаций.  

Сегодня НАТО не хочет отвечать согласием на активность ОДКБ.  

НАТО пока всячески уклоняется от равноправных партнерских отношений с 

ОДКБ, поскольку не считает эту организацию серьезным партнером и не видит реальных 

потребностей для такого сотрудничества. 
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Әлеуметтік педагогика - әр түрлі келеңсіз, тосын жағдайларға душар болған адам, 

немесе адамдар тобы мен бүкіл бір қауымды осындай қиыншылықтан шығару және 

олардың жүйке жүйесін қалыбына келтіруге арналған тәрбиелік жұмыстардың теориялық 

және практикалық қосындысынан туындаған ілім. 

Кеңес дәуірінде «әлеуметтік педагогика» ұғымы қолданылмайтын, бірақ, әр түрлі 

әлеуметтік мәселелер көп болатын және олар әлеуметтік қамсыздандыру мекемелері 

тарапынан шешіліп отыратын. Алайда ресейлік ғалымдар 1917 жылға дейін-ақ бұл 

мәселені танып-біле бастаған еді. 

П.Ф. Лесгафттың (1837-1909 жж.) «Семейное воспитание ребенка и его значение» 

деген кітабы XIX ғ. 80-жылдарында жазылып, осы уақытқа дейін педагогика ғылымы 

үшін өз мәнін жойған жоқ. Орыстың философы және психологы В.П.Вахтеров (1853-1924 

жж.) қоғамның балаға тигізетін әсерін белгілеп, «балалар ұжымы еркін дамуға кедергі 

бола алмайды», - деген ойды айтқан. Ал педагог П.Ф. Каптеров (1849-1922 жж.) «мектеп - 

баланың қарым-қатынас және байланыс түзу ортасы» екенін белгілеген [1]. 

1911 жылы неміс ғалымы Пауль Напорттың «Социальная педагогика» деген кітабы 

орыс тілінде басылып шыққан. Оның басты пікірі - «Адам қоғамда ғана «адам» болып 

қалыптасады». Ескерілмей қалған орыс педагогі С.И. Гесен (1887-1950 жж.) «Основы 

педагогики» (Берлин, 1923) деген еңбегінде «баланы әлеуметтендірудің ең негізгі орны - 

мектеп» деген пікір айтқан. 

XIX ғ. ортасында «әлеуметтік педагогика» деген ұғымды неміс педагогі А. 

Дистервег ұсынғанымен, ол XX ғасырдың басында ғана қолданысқа ене бастады. Өйткені, 

Еуропаға экономикасы артта қалған, не нашар дамыған өлкелерден эмигранттар көп 

барып, оларда бейімделу үрдісі үстем болғандықтан, андрогогика (ересек адамдарды 

тәрбиелеу педагогикасы) туындады. Одан барып герогогика (қарттар педагогикасы) 

бөлініп шықты. Ал, XX ғ. жасөспірім балалар мәселелері көп болғандықтан, оларды 

тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу, түзету, қатарға қосу, қалыбына келтіру мақсатында 

түзету (пенитенциар) педагогикасы пайда болды [2]. 

XIX ғ. ортасында орыс педагогі К.Д. Ушинский (1824-1870 жж.) «Человек как 

предмет воспитания» деген антропологиялық еңбегінде баланы тәрбиелеуде қоғамның, 

оқытудың және халық педагогикасының мәнін баса көрсеткен. 

Әлеуметтік педагогика XIX ғ. аяғында дүниеге келіп, XX ғ. 20 жылдары мектепті 

өмірмен ұштастырыла бастаған. Бірақ кең қолданысқа енгізілмеген еді. Бұл практика 

кейбір алдыңғы қатарлы педагогтардың ғана жұмыс тәжірибесінде қолданыс тапты. 

Ресейде әлеуметтік педагогиканы қуаттап негіздеушілердің бірі философ, психолог 

және тарихшы В.В. Зенковский қоршаған ортаның, қоғамның, отбасының, мектептің, 

ұлттық салт-дәстүрдің, діни наным-сенімдердің баланы әлуметтендіруге тигізетін әсерін 

негізгі фактор ретінде қарастырған (Осовский Е.Г. Педагогика российского 

зарубежья//Хрестоматия,: М., 1996. с. 18-19) [3]. 

Белгілі кеңестік педагог және психолог П.П. Блонский (1884-1941 жж.) «Бірінші 

тәжірибе стансасын» ұйымдастырып, балаларға әлеуметтік-экономикалық және 

географиялық ортаның ықпалын зерттеу мен әлеуметтендіруге шектесу міндетін шешуге 

ұмтылыс жасаған. Ал, А.С. Макаренко (1888-1939 жж.) Қамқоршысыз және қылмыскер 

жасөспірімдерді қайта тәрбиелеуге арналған М.Горький атындағы еңбек колониясын және 

Ф.Дзержинский атындағы коммунна ұйымдастырып, оңда көптеген балаларды тәрбиелеп, 

қатарға қосып, игілікті өмір жолына салған [50].  

Осындай тәжірибелердің болуына қарамастан әлеуметтік тәрбие жүйесі жақсы 

дамыған жоқ, ал 1936 жылы қабылданған («О педагогических извращениях в системе 

Наркомпроса» - мұнда педагогикалық теорияны «жалпы ғылым» дегенді сынаған 

болатын) белгілі шешімнен кейін бұл жұмыс мүлде керексіз болып қалды. Кеңес 

Одағының тұсында, XX ғ. 30-жылдары көптеген ғалымдар әлеуметтік-педагогикалық 

бағыттағы зерттеулерін тоқтатып, әлеуметтік проблемалы тақырыптар жабық сипатқа 

көшті. 
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Студенттердiң  тәжiрибесiне  қойылатын  жоғары  талаптар,  негiзiнен,  жұмыс  

берушi  ұйымдардың  тiлектерiн  бейнелейдi.  

Оқудың  теориялық  бөлiгi  әлеуметтiк  ғылымдар  саласындағы  бiлiмдер мен  

нақты әлеуметтiк   жұмыстың  материалдарын  қамтиды.  Англиядағы  әлеуметтiк  

қызметкерлердi  дайындау   тарихындағы  ең  маңызды  мезет  Пинкус  және  Минихан  

секiлдi ғалымдардың  әлеуметтiк  жұмыстың  жекелеген   әдiстерiн (топтық,  жеке  және  

қауымдық  жұмыстың  әдiстерiн) тұтас  құрылымға  бiрiктiрген  оқу  бағдарламасын  

құруы  болды.  Ғалымдар  тәжiрибеде  барынша  жиi  кездесетiн  мәселелердiң,  яғни  

әлеуметтiк  қызметкерлер  жеке  тұлғамен  де,  топпен  де,  қауыммен  де  жұмыс  iстеген  

кезде  шешетiн “маңызды  мiндеттердiң”  жиынын  ұсынды.  

Жүйелiк  әдiс  әлеуметтiк  жұмыстың  шетелдiк  тәжiрибесiн  әлеуметтiк  

жұмыстың  объектiлерi  мен  субъектiлерi,  мазмұны,  құралдары,  басқаруы,  қызметтерi  

мен  мақсаттары  секiлдi  элементтерiн  (құрама  бөлшектерiн) қамтитын  тұтас  жүйе  

ретiнде  оқуға мүмкiндiк   бередi.  Бұл  жағдайда  жекелеген  елдердiң  әлеуметтiк  қорғау  

жүйелерiнiң  де,  олардың жекелеген ең  маңызды құрама  бөлшектерiнiң де  

салыстырмалы  талдауы   орын  алуы  мүмкiн.  Елтану және  субъектiлiк-объектiлiк,  

функционалдық    көзқарастар  табиғи нәрсе,  әрi  олар мiндеттi түрде орын  алады.  

Сонымен  бiрге,  олардың  әрқайсысы  әлеуметтiк  жұмысты  оқудың    алға  қойылған   

мақсаттары мен  мiндеттерiне байланысты  басым күшке  ие  болуы  мүмкiн.  Бұл   

көзқарасты  бiз  ең тиiмдi  деп  қарастырамыз,  сондықтан  оған  толығырақ  тоқтау  қажет 

[4].  

Жеке  тұлғалар  арасындағы  қатынастың  дағдылары  мен  оқушылар  мен  

мектепке  әсер ететiн  көптеген  әлеуметтiк  факторларды  бiлудi    үйлестiре   отырып, 

шиеленiскен жағдайлардың  алдын  ала отырып,  және  оларды  шеше  отырып,  

мектептегi  педагогикалық  үрдiс  пен  қайта  құруларға  мүмкiндiк  туғызып, мектептiң  

әлеуметтiк  қызметкерлерi жетекшi  роль атқарады.  Кез-келген  жағдайда   мектептiң  

барлық  қызметтерiнiң  тиiмдiлiгiн  арттыратын  ұжымдық  жұмыс  табыстың  көзi  болып  

табылады.  

Шиеленiскен  жағдайлар  мен халықаралық  жағдай ушыққан  кездерде  әлеуметтiк  

педагогтың  атқаратын  ролi  өте  үлкен.  Өйткенi,  кез-келген  халықаралық   шиеленiстiң  

қатысушылары  үлкендер  ғана  емес,   балаларда,  әсiресе ата-аналарын  осы  шиеленiм  

жанап  өткен   балалар  болып  табылады.  

Мектептiң  әлеуметтiк  қызметкерi  мұндай  жағдайда  халықаралық  шиеленiстiң  

оқушыларға  ықпалына  қатысты  бiрқатар  шараларды  ұсына  алады,  әрi  ұсынуы  керек  

те.  Жағдайда  өзi  бағалаудан  бастап,  ол  оқу  қызметiнiң  тобына  артықшылықтарды  

бағалауға  және  нақты  мұқтаждықтары  бар  балаларды сәйкесiнше  қызметтерге   

жiберуге   көмектеседi.  Балаларымен  қалған  ата-аналардың  сұраныстарына  қатысты 

алатын  болсақ,  олардың  мәселелерiн  шешуде  уәкiлеттi  кеңесшiлер мен  терапевтер  

шақырылуы  керек.  Бұл  үрдiстi  тұрақты   қолдау  қажет,  бұл  отбасы кеңес беру  мен  

терапия  секiлдi,  мәселелердi  шешудiң  сатыларына  тiкелей  тартылғанына  сенiм  

беред[5].Әлеуметтiк  педагогтар  мен   әлеуметтiк  қызметкерлердiң  бiлiмi  орта   кәсiптiк  

бiлiмнiң бiр  бөлiгi,  жоғары университеттiң  не  университеттен  тыс  бiлiмнiң  бiр  бөлiгi   

болуы  мүмкiн.  Көптеген  әлеуметтiк  педагогтар  мен  әлеуметтiк   қызметкерлердiң  

қазiргi  уақытта  орта  арнаулы  бiлiмi  бар  болса  да,  жоғары  бiлiмi  бар  әлеуметтiк  

педагогтар мен әлеуметтiк  қызметкерлердiң  саны  жыл сайын  ұлғаюда.  Барлық  

мектептердiң  оқу  жоспарлары  теориялық   құрама  бөлшектi  де,   тәжiрибелiк  құрама  

бөлшектi  де  қамтиды.  Көптеген  мектептер,  сондай-ақ,  зерттеу  дағдыларына  да  

үйретедi.  Теория  мен  тәжiрибенiң  кең  тараған  ара  қатынасы  7/3 болып  табылады[6]. 

Қазіргі заманғы әлеуметтік педагогиканың ерекшелігі - оның  гуммандық бағыттағы 

балаға деген бірыңғай талаптармен қатар тәрбиешілер арасындағы сый құрмет, бірге 

шығармашылықпен айналысу, достық қарым-қатынас,теңдік т.б. сипатта болады. 
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Әлеуметтік педагогикалық қызмет көрсету психологиялық қызмет көрсетуден  

ерекшеленеді, яғни ол баланың, жасөспірімдердің қоғамда қалыпты қарым-қатынасқа  

түсуі үшін өзін-өзі ұйымдастыра білу, психологиялық ұстамдылық, сабырлық сақтай алуы 

үшін көмек көрсетуге бағытталған, педагогикалық қызметті де қамтиды. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет- баланың, жасөспірімнің отбасында,  мектепте, 

қоғамда т.б. орталармен қалыпты қарым- қатынасқа түсуі үшін, өзін- өзі ұйымдастыра 

білуі [7].  

 Нақтырақ   айтатын  болсақ,  мектептiң  әлеуметтiк  қызметкерiнiң  бiрiншi  

кезектегi  мiндетi  әлеуметтiк,  психологиялық,  экономикалық  не   мәдени  кедергiлер  

оқушыға  өзiнiң  бiлiм  алудағы  әлуеттi  мүмкiндiктерiн  жүзеге  асыруда  мүмкiндiк  

бермейтiн  жағдайларда  көмек көрсетудi  қамтамасыз  ету  болып  табылады.  Бұл  

оқушымен,  отбасымен,   мектеппен  және  социуммен  өзара   әрекет  жасау  арқылы  

жүзеге  асырылады.  
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БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 

Ғазиз Айжан Нұрахметқызы 

 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

 мамандығының 4  курс студенті 

Ғылыми жетекші - Жауен А.Б. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Тіл - байланыс құралы. Ол арқылы адамдар бір-бірін түсінісіп, қарым-қатынас 

жасап, танымдық процесстерін арттыра алады. Күнделікті өмірде қолданылатын, бір-

бірімен контактіге түсе алатын, түсінікті тілді қалыптастыру  біраз күшті әрі еңбекті қатал 

талап етеді. Әр адам ойлағанда таза ешбір мүлтіксіз ойланып, барлығына түсінікті әрі 

мағыналы түрде жеткізуі өте маңызды. Егер сен, таза, мәнерлі ойласаң ол сенің ойлау 

қабілетіңнің жемісі. Яғни, біз бір адамға сөйлемес бұрын ойланамыз, содан кейін барып 

ойлаған дүниемізді сөз арқылы жеткіземіз. «Аңдамай сөйлесең, ауырмай өлесің» деген 

мақал осы сөзіміздің дәлеліндей. Бұл жерде баланың тілі шықпас бұрын ойлау қабілетінің 

дамитынын түсінеміз. Сол себептіден, бұл қабілеттерді дамытуда ата-ана мен 

тәрбиешілердің алатын орны ерекше. Өйткені, балаға басты бағыт бағдар беретін, ол 

біріншіден, үйдегі ата-анасы болса, екіншіден, балабақшадағы тәрбиешісі. 

Әрбір азамат өз тілін құрметтеп, қастерлеп, жетік меңгеруі міндетті. Бала ана 

тілінде еркін сөйлесе, ол оның тілге деген құрметінің бастауы.  Яғни, тіл адамзатпен бірге 

өмір сүріп, бала-шағасына мирас болып қалатын - құндылық. Айта кеткендей бұл жерде 

ата - ана мен балабақшаның атқаратын қызметтері орасан зор. Балабақшадағы білім 

берудің басты мақсаты - ол баланың тілін шығарып, ана тілін жетік меңгерту.  
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Қазақ даласында ең алғаш мектеп ашқан, «Кел балалар,  оқылық! Оқығанды 

көңілге ықыласпен тоқылық!» деп, бүлдіршіндердің оқу, білімге деген ынтасын ашқан, ең 

алғашқы қазақ ағартушысы, Ыбырай Алтынсарин атамызда, балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде ауыз әдебиеті шығармалары, ертегі, салт-дәстүрлеріміздің маңызды орын 

алады деп атап кеткен. Демек, бала ауызекі тілде анық сөйлеп жаттықпайынша, қандай 

тілде болмасын еркін сөйлеп үйрене алмайды. Мектеп жасына дейінгі балаларда еліктеу,  

қиялдау қабілеттері жоғары дамыған болады. Сол себепті балалар сұрақ қойып, 

қызықтағанда, оған анық, дұрыс жауап беруіміз керек. Баланың тілін дамыту үшін қандай 

жұмыстар жүргізуге болады. Бірнеше мысал келтіре кетейік: күнделікті қолданылатын 

ыдыс-аяқ, киімдер, тамақ, үй жиһаздары, жануарлар, өсімдіктердің аттарын  атату,  осы 

заттардың шығу тегін, пайда болу аймақтарын түсіндіріп, өзі айтқаннан кейін, қайталап 

сұрау, өзінің ойнайтын ойыншықтары, көретін мультфильмдері, ертегілерін  сұрап, диалог 

құрау [1]. 

Балаларға қарапайым ғана, өз тілімізді қастерлеу керек деп айтсақ, оларға түсінікті 

болмайды. Сол үшін әрбір балаға ана тілінің қадірін, шығу тегін, тарихын айтып түсіндіру 

керек. Оларға көбірек ертегілер, әңгімелер, аңыздар, мифтер, кітаптар оқып беріп, мақал-

мәтел, жұмбақ жаңылтпаштар жасырып, тәрбиенің түрлерімен, эстетика, этикаға үйретіп, 

балаларға ақыл айтып, салт-дәстүрлерімен таныстырып, оны бойына сіңіруге тырысып, 

жеті атасын білуге үйретуіміз қажет. Яғни туған тілін, шығу тегін білу арқылы баланың 

тілге деген қызығушылығы артады.  

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту жұмыстары балабақшада өткізілетін 

барлық сабақтарда баланың жасына қарай жүргізіледі. Бұл балалардың сөйлеу қабілетін 

дамыту, сөздік қорын молайту мәселесі қазіргі таңда білім беру саласының маңызды 

мәселелерінің бірі болып табылуы себепті, сол үшін көптеген жаңа бағдарламалар, 

оқулықтар ойлап табылуда. Алайда, жаңадан оқып үйреніп жүрген балаларға талап қойып, 

тілді меңгерту қиынға түседі. Сол үшін олардың жас мөлшерлерін еске алған дұрыс. 

Тәрбиешілер тіл дамыту сабағын ұйымдастырғанда, ең бірінші баладан, жеңіл түрде сұрақ 

қойып, айналасындағы заттарға назар аудартып, олардың қандай құбылыс екенін 

сұрастырып, жауап бере алмаса, бағыт бағдар беріп үйреткен жөн. Есте болатын 

жағдайдың бірі, балаға жаттанды тілде сөйлеуге емес ойланып, үнемі өз ойын айтуға 

итермелеу керек. Осы сабақты тек қана кабинет ішінде ғана емес, далаға шығарып, 

даладан алған әсерлерін сұрау арқылы, экскурсия, бақылау жұмыстарын жүргізу арқылы 

өткізу өте тиімді. Баланың қиялы жоғары дамығаны себепті, ол қоршаған ортаға саяхаттау 

үстінде, оның ойында сұрақтар туындай бастайды.  

Сонымен қатар балалардың тілін дамытуда шығарма оқу, сауат ашу, көркем 

әдебиет, музыка, дене шынықтыру сабақтарында баланың жасына қарай жүргізіледі. 

Көбінесе балалар, көп ой бөлісу, әңгімеге түсу үшін, сюжеттік ойындар, экскурсиялар 

өткізген жөн. Мысалы, «Көктемгі саяхат», «Қуыршақ Ая қонақта», «Киімдер дүкені», 

«Ғарышкер» т.б. сюжеттік, шығармашылықтық ойындар өткізілуі дұрыс. Тәрбиеші бұл 

сабақтар үшін құрал-жабдықтарды , суреттерді дайындап қою қажет. Құралдарды көрсете 

отыра балаларға әңгіме-дүкен құрастыру керек. Мысалы «Көктемгі саяхат» ойынында, 

киіз үй, төсек орын, көрпе жастық, кілем, алаша, ыдыс-аяқ дайындап, сюжеттік ойын 

құрастыру керек. Көктем мезгілі қай кезде болады, ол кезеңде қандай құбылыстар пайда 

болады. Ол мезгілде нендей қызықтар орын алады. Соның бәрін түсіндіре отырып, 

баламен әңгіме құрастыра аламыз. Осындай атмосфера құра отырып, балаларды бір-

бірімен білім және тәрбиесімен алмастыра отырып, бұрыннан білгендерін ортаға салады, 

бір-бірімен  пікір алмаса алады [2]. 

Сөздерді түрлі формада қолдана алу тіл дамыту сабақтарында іске асады. Бұл 

сабақтарда сөздік қорды молайту үшін сөздерді айтқызып үйреткенде, кейбір балаларда 

дыбыстарды айтқанда қиындықтар туындайды. Көбінесе балалар р, с, ф, ш, ж, б, л сияқты 

әріптерді айтқанда қиналып айтатынын байқаймыз. Оны балалар жеке әріп ретінде 

айтқанда қиналмай, сөз ретінде айтқанда қиналыстар туындайды. Дыбысты қолданғанда 
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балаларда қандай қиындықтар кетуі мүмкін: сөздерді қосып айтқанда,  белгілі 

дыбыстарды ұмытып кетуі, кейбір дыбыстарды дұрыс айта алмауы, әріптерді қате 

дыбыстауы. Бұл айтуға  қиындық туындататын дыбыстарды дұрыстап айтуға үйрету үшін, 

балаларға осы әріптер кездесетін дыбыстары бар сөздерді жиі айтқызу, жиі сол сөздерді 

тыңдату, тыңдау арқылы ол есту қабілетімен ойлау қабілетіне барып, уақыт өте келе сол 

сөзге құлақ төселеді, сөйте келе бала дыбысты дұрыс айтып үйренеді [2]. 

Мектеп жасына дейінгі балалар көбінесе қойылған сұрақтарға қарапайым жауап 

қайтарып, қысқа, бір сөзбен жауап береді. Сол себептіден көркем әдебиет пәнінде, мақал-

мәтел, нақыл сөздер қолдану маңызды. Сол арқылы баланың тілі жаттығып, сөздік қоры 

молаяды. Сөздік қорда көбірек сөздер болған сайын балаларда сұрақтарға ойланып, 

көбірек сөз қолдану арқылы жауап бере алады. Қазір көбінесе балалармен ата-ана үйде 

басқа тілде сөйлесуіне байланысты, балалар өз тіліне шорқақ болып келеді. Балабақшаға 

келгенде тәрбиеші қаншалықты қазақ тілінде сөйлесседе, бала түсіне алмайды. Сол үшін 

туғаннан баланы ана тіліне бейімдеген жөн. 

Баланың сөздік қоры молайту үшін, бұл мәселеге тәрбиеші көңіл бөліп, үнемі 

әңгіме дүкен құруға тырысу керек. Әңгімелеуді үйрету үшін келесіндей жағдайларды 

ескерейік: 

a. Балалардан қойылған сұрақты мұқият тыңдап, толық, нақты жауап беруін талап 

ету; 

b. Тәрбиеші өзінің қолданған күрделі сөздерін, өзімен бірге қайталауын өтіну; 

c. Өзіне сөйлем құратқызу; 

d. Сөйлемге қатысты басқа да сөздерді айтқыу; 

e. Сөз жасамды үйрету, бір сөзге бірнеше жұрнақ, жалғауларын  қосып үйрету; 

f. Суретті көрсету және сол суретті алып тастап, белгілі бір шағын әңгіме құрғызу. 

Бүлдіршіндердің тілін дамытуда ең пайдалы тәсіл әңгімелесу болып табылады. Ол 

арқылы ойын толық жеткізе отырып, сөздік қоры молаяды. Сол үшін әңгімелесу 

сабақтарын жиі өткізгеніміз дұрыс. Көбінесе балабақшаларда әңгімелесу сабақтарын 

айына бір - екі рет қана қолданады. Неғұрлым жиі қолдансақ, соғұрлым баланың тілі 

тезірек дамиды. Баламен тек  сабақ үстінде ғана  емес,  балабақшаға келген сәтінен бастап, 

қал-қағдайын сұрап, өзіне қатысты, киімдеріне қатысты сұрақ қоя отырып, баланы ашып, 

әңгімеге тарта аламыз [3]. 

Сонымен тіл дамыту мақсатында,  баланың нені меңгеруі туралы қысқаша әдіс-

тәсілдерін айта кеттік.  Қорыта кетсек, мектепке дейінгі жастағы балаға дұрыс білім, 

бағыт-бағдар, тәрбие берудің арқасында, сауатты, білімді, тәрбиелі, салауатты, сөздік 

қоры мол, оқыған тұлға болып шығары анық. Әрбір сабақты ерекше, түсінікті қылып 

өткізсек, соны жемісін алып шығамыз. Бала айтқан, берген білімді ақылына тоқып, 

бойына сіңіріп, тереңнен алса ол біздің болашағымыз жарқын деген сөз [3]. 
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Бұл өмipдe мaмaндықтаpдың түpлepi өтe көп. Әp мaмaндықтың өзiндiк 

epeкшeлiктepi баp. Мыcалы дәpiгepлep адамдаpды eмдece, ал coл дәpiгepлepдi мұғалiмдep 

oқытады, әншi әнiн айтады, құpылыcшы үй тұpғызады, тiгiншi киiм тiгeдi. Тағы баcқа да 

мaмaндықтаp тypалы айта бepyгe бoлады Өмipдeгi көп мaмaндықтаpдың iшiндe жан-

жақты бiлiмдiлiктi, икeмдiлiктi , шeбepлiктi, epeкшe шәкipтжандылықты, мeйipiмдiлiктi 

қажeт eтeтiн мaмaндық та -ұcтаздық мaмaндық. Мeнiң мaмaндығым -инфopматика 

пәнiнeн мұғалiм. Мeн бұл мaмaндықты нeгiзiнeн ЖOO түcкeн кeздe үнатпаған eдiм. 

Yақыт өтe кeлe өз мaмaндығыма қызығyшылығым Oяна баcтады. Бұл мaмaндыққа 

түcкeнiмe eш өкiнбeймiн.Қиындығы мeн қызығы мoл ocы мaмaндықты бала күнiмнeн 

аpмандадым. Адам балаcына көмeктecy -игiлiктi icтepдiң баcтыcы. Мeн инфopматика 

пәнiн Oқy аpқылы көптeгeн адамдаpмeн таныcып, Oлаpға қoлымнан кeлгeн көмeгiмдi 

көpceтiп жатыpмын. Мeнiң мaмaндығым әлeмдeгi eң қажeт мaмaндықтаpдың бipi бoлып 

cаналады. Coндықтан мaмaндығымды мақтаныш тұтамын.Мeн үшiн жақcы мұғалiм 

бәpiсeн дe аpтық, өйткeнi мұғалiм -мeктeптiң жүpeгi. (Ы. Алтынcаpин) 

Ұcтаз -ұлы eciм, ұлық мaмaн иeci. Өйткeнi ұcтаз жаpатылыcынан өзiнe 

айтылғанның бәpiн жeтe түciнгeн, eшнәpceнi ұмытпайтын, алғыp да аңғаpымпаз ақыл иeci, 

мeйлiншe шeшeн, өнep -бiлiмгe құштаp, аcа қанағатшыл, жаны аcқақ жәнe жақынына да, 

жат адамдаpға да әдiл, жұpттың бәpiнe жақcылық пeн iзгiлiк нұpын төгeтiн, қopқыныш 

пeн жаcқанyды бiлмeйтiн батыл, epжүpeк жандаp бoлып cаналады. «Бала жүpeгi -

кiшкeнтай күйcандық. Oл күйcандықтың кiлтiн тапcаң ғана ашылады. Мұғалiмнiң 

қoлында әp кeздe coл кiлт жүpyi кepeк» дeйдi заңғаp ақын Мұxтаp Шаxанoв. 

Жаc ұpпақтың бiлiмдi дe бiлiктi, паpаcат -пайымы мoл, cаналы да cаpабдал азамат 

бoп жeтiлyi үшiн тәлiм мeн тәpбиe бepiп жүpгeнiм мeнiң кeyдeмдe мақтаныш ceзiмiн 

oятып, өзiмe аpтылған ceнiм жүгiнiң cалмағын аpттыpа түceдi. Мeнiң өмipдeгi бақытым - 

жүрек қалауымен ұcтаз бoлуым. Бұл cөздi мeн жай ғана айта cалмаймын өйткeнi бұлай 

айтyым -маған бoлашақта үлкeн жаyапкepшiлiк жүктeйдi. Ұcтаз бoлy -жай ғана мaмaндық 

eмec. Oл -адам бағдаpын жаcаyшы адам. Eгep дe өмip қoғамға бeйiм, бiлiм нәpiмeн тepeң 

cycындаған, тәpбиeлi дe iзгi жүpeктi адам өмipгe үлкeн мақcаттаp қoйып, 

талапшылдықпeн, мақcаткepлiкпeн алға аттатcам -бұл мeнiң өмipiмнiң eң шынайы әpi 

ғажайып мәнi. Өйткeнi мeн ұcтазбын, кeлeшeк ұpпақтың cәyлeтшiciмiн. Мeн мұны 

мақтаныш ceзiммeн айта аламын. Мeнiң шәкipттepiм eгeмeн eлдiң, Тәyeлciз Қазақcтанның 

тoлыққанды азаматы бoлып шықcа, oдан аpтық мeндe қайдан аpман бoлcын. Мiнe, 

ocындайда «Ұcтаз -ұлық eмec ұлы қызмeт» дeгeн Баyыpжан Мoмышұлының кepeмeт дана 

cөзiн әpқашан eciмe аламын. Әpинe, ұcтаз бoлy жoғаpғы пeдагoгикалық oқy opнын бiтipy 

аздық eтeдi. Ұcтаздық атты ұлы шыңға көтepiлy үшiн өмip бoйы қиcың. Өзiң шын 

мәнiндeгi үлкeн Oқyшы бoлғанда ғана кeмeл ұcтаздыққа қoл жeткiзe алаcың дeп бiлeмiн. 

Бұл мeнiң ұзақ жылдаp ұcтаздық eткeн қызмeтiмнiң алтын аpқаyы, бәйтepeктeй биiк 

дiңгeгi.Ұcтаз peтiндe мeн тeк қана жалаң бiлiм бepiп қoюмeн шeктeлiп қалмаyға баpынша 
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тыpыcамын. Eшбip cәттe eciмнeн ұлы ғұламамыз Әбy Наcыp Әл - Фаpабидiң «Адамға eң 

бipiншi бiлiм eмec, тәpбиe бepy кepeк, тәpбиeciз бepiлгeн бiлiм -адамзаттың қаc жаyы» 

дeгeн ұлағатты cөзi шыққан eмec. Баcты өмipлiк кәciби ұcтанымым peтiндe мақcатымды 

алтын қазыққа байлап кeлeмiн. Мeнiң ұғымымда, бipiншiдeн ұcтаз мiндeтi өз пәнiн 

шәкipттepiнe жақcы үйpeтyдeн дe тepeңipeк жатыp. Алдымыздағы әpбip бала қайталанбаc 

бip ғажайып әлeм дeceк, coл зepттeлмeгeн таза құпияға тepeң үңiлiп, баланың баcқаға 

ұқcамайтын epeкшe қаcиeттepiн танy, Oның жүpeгiнe, жан дүниeciнe жoл таба бiлy -

бiздepдiң, ұcтаздаpдың бұлжытпаc бopышымыз. Eкiншi, eң баcтыcы, мұғалiм шын мәнiндe 

баланы жан тәнiмeн бepiлe cүюi кepeк. Алдымeн pyxани қyат бepyi кepeк. Мeйipiмдiлiк, 

шыдамдылық, кeшipe бiлy, баламeн тeң жағдайда cыpлаcy, oның мүмкiндiктepiнe ceнy, 

oйын әpқашан құлақ қoя тыңдаy тәpiздi қаcиeттepi аpқылы ғана мұғалiм өз мәpтeбeciн 

көтepe алады. 

Үшiншi, балаға үнeмi қoлдаy көpceтy -үлкeн мәндi гyманиeтi iзгi ұcтаным. oның 

аcтаpында нe бip қағидалаp баp: баланы жақcы көpy, oның адами өмip cүpy opтаcын шама 

жeткeншe ұйымдаcтыpy, баланың бoйынан өзiнiң балалық шағын зepдeлi көзбeн 

көpy.Төpтiншi, мұғалiм әp oқyшының мiнeз - құлқын, көз қаpаcын, талғамы мeн әдeт 

дағдылаpын зepдeлeп, әp баланың өз шамаcына cай дамyын қамтамаcыз eтeтiн тәpбиe 

cағаттаpына бeйiмдey қажeт. Бұл cағаттаp -ғибpатты да әcepлi бoлyы тиic - ақ. Қазipгi 

бiлiм бepy cалаcы қызымeткepлepiнiң алдында тұpғанн баcты пpoблeма -жаңа 

фopмацияның жаңа ұcтазын қалыптаcтыpy. Жаhанданy дәyipi - әлeмдeгi eлдepдiң 

бәceкeлecтiк жағдайында Xалықаpалық дeңгeйдe өзаpа кipiгy үpдicтepiнiң жанданy дәyipi 

дe бoлғандықтан, бiлiм -пайдалы инвecтиция cалаcы peтiндe eлiмiздiң экoнoмикалық, 

әлeyмeттiк жәнe cаяcи дамy тұpақтылығын қамтамаcыз eтeдi. Xалқымыздың ғаcыpлаp 

бoйы аpмандап, cан ғаcыpлаp тoғыcында қoл жeткiзгeн бақыты -тәyeлciздiгiмiз. Oның 

ipгeтаcының мықты бoлып, нығаюы жаc ұpпақтың тepeң бiлiмi мeн тәлiмдi тәpбиeciндe. 

Eндeшe, ocы мақcатта баpлығымыз бipгe күш жұмcап, eл epтeңiнe ceнiммeн қаpайық, жаңа 

табыcтаpға жeтeйiк, ciздepгe әpқашан да шығаpмашылық табыcтаp тiлeймiз, бepeкe- 

бipлiгiмiз жаpаcа бepciн аяyлы да ұлағатты әpiптecтep. 

Ақпараттық қоғамды дамытудың қазіргі кезеңінде информатика сабақтары білім 

алушыларда ойлаудың жаңа түрін қалыптастыруға, өзін-өзі оқытуға және өзін-өзі 

дамытуға бағдарлауға, өзінің ақпараттық қажеттіліктерін сезінуге және іске асыруға, 

тиісінше қажеттілік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Информатика 

сабақтарындағы рухани-адамгершілік тәрбие студенттің ақпараттық-

телекоммуникациялық қызметтерді ажыратпайтын тұтынушыға айналуына кедергі 

жасайды. Ол білім алушыларда алынған ақпаратты ұғынуға, әртүрлі дереккөздерге сыни 

көзқарасқа, тарихи фактілерді бұрмалайтын фактілерді айла-шарғы жасауға, жағымсыз, 

антигумандық, антипатриотикалық ақпарат ағымына қарсы тұра білуге негізделген жаңа 

коммуникативтік мәдениетті тәрбиелейді. Патриоттық тәрбие техникумдағы тәрбие 

жұмысының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Ол білім алушыларда қоғамдық 

маңызды бағдарлауды, жеке және қоғамдық мүдделердің үйлесімді үйлесімін 

қалыптастыруды көздейді, ресейлік қоғамға жат процестер мен құбылыстарды жеңу 

қабілетін дамытады, оның орнықты дамуы мен жасампаздық әлеуетін бұзады. Патриоттық 

тәрбие мен оқыту әдістемесінің рөлі соңғы уақыттағы ақпараттық тәжірибе экономикалық 

дезинтеграция, қоғамның әлеуметтік саралануы, рухани құндылықтардың девальвациясы 

ел халқының көптеген әлеуметтік және жас топтарының қоғамдық санасына теріс әсерін 

тигізгенін растады, патриотизмді қалыптастырудың маңызды факторы ретінде Ресей 

мәдениетінің, өнерінің және білім берудің тәрбиелік әсерін күрт төмендетті. Біздің 

қоғамымыздың дәстүрлі ресейлік патриоттық сананы біртіндеп жоғалтуы одан да елеулі 

болды. Объективті және субъективті процестер ұлттық мәселені айтарлықтай 

шиеленістірді. Патриотизм бір жерде ұлтшылдыққа көшті. Көп жағдайда 

интернационализмнің шынайы мәні мен түсінігі жоғалады. Қоғамдық санада 

немқұрайлылық, өзімшілдік, индивидуализм, цинизм, агрессивтілік, мемлекетке және неке 
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мен отбасының әлеуметтік институттарына құрметтемеушілік кең таралған. Әскери және 

Мемлекеттік қызмет беделінің тұрақты құлау үрдісі байқалуда. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР:  
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На сегодняшний день тяжело представить мир без компьютерной анимации и 

графики. Многие смотрят видеоклипы, мультипликационные фильмы, рекламные 

объявления, сделанные с их помощью. И с появлением Интернета так же появилась 

возможность и вместе с этим необходимость использования графических программных 

средств. 

Если под понятием «компьютерная графика» многие представляют себе создание 

рисунков и чертежей с помощью компьютера, то воплощением этих же рисунков в 

движение называется «компьютерной анимацией»[5].  

В общем, компьютерная графика - это область деятельности, которая занимается 

проблемами получения или редактирования рисунков с помощью компьютеров со 

специальными программными средствами. На сегодняшний день компьютерная графика 

является одним из самых востребованных видов деятельности на персональном 

компьютере, и занимаются этим не обязательно высококвалифицированные художники-

дизайнеры. В каждой организации всё больше и больше появляется необходимость в 

различных рекламных объявлениях, информационных плакатах, листовках, а также 

буклетах. То есть при помощи компьютерной графики можно интерпретировать 

информацию в нечто более лёгкое для понимания, облегчая при этом её восприятие. 

Например, после открытия World WideWeb, которая связала все интернет-страницы по 

всему миру в одну большую сеть «паутин», со временем все разработчики сайтов начали 

оформлять страницы компьютерной графикой для привлечения всё большей аудитории. 

Но область использования компьютерной графики не ограничивается лишь на создании 

визуальных эффектов. Архитекторы сначала создают проект зданий на компьютере, 

чтобы понять, как само здание впишется в ландшафт. Конструкторы при помощи 

компьютеров и программных обеспечений создают трёхмерные модели самолётов и 

автомобилей, чтобы представить их конечный вид. Так же во многих сферах науки 

используются различные графики, диаграммы, схемы, отображающие наглядно 

необходимую информацию[2]. 

По способам создания изображений графику можно разделить на четыре вида: 

векторная, растровая, фрактальная и трёхмерная.  

Растровая графика представляет собой матрицу пикселей, то есть цветных точек 

фиксированного размера, и в каждый из этих пикселей устанавливается значение яркости, 

цвета и прозрачности. При использовании этого пути создания картинки можно 

наткнуться на несколько ощутимых недостатков. Это большой объём памяти, который 

понадобится при работе с такими изображениями, и потери качества картинки при 

редактировании. Без потерь растровую картинку можно только уменьшать, при 
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увеличении же вместо одного пикселя получаются квадраты того или иного цвета 

пикселя. 

Векторные изображения являются набором элементарных геометрических 

объектов. В основном это точки, прямые, многоугольники, окружности, сплайны. И 

хранится всё это в виде математического описания, состоящее из координат, векторов и 

формул. Плюс этого способа создания изображений состоит в том, что векторные 

изображения дают простор для редактирования. Картинку можно без потерь как 

уменьшать, так и увеличивать, поворачивать, а также деформировать. 

Фрактальная графика так же, как и векторная является вычисляемой, отличие 

заключается в том, что при создании изображения используя фрактальную графику, в 

памяти компьютера не хранятся никакие объекты. Основой создания фрактальной 

графики является не рисование или оформление рисунка, а его программирование. То есть 

изображение генерируется само только за счёт уравнения, заложенное в его структуру. 

Трёхмерная графика подразумевает собой работу с тремя пространственными 

измерениями: ширина, высота и глубина. Сама работа схожа на съёмку видеокамерой 

помещения, заполненной сконструированными объектами. Это могут быть, как базовые 

объекты, такие как сферы и кубы, так и созданные при помощи различных инструментов 

более сложные объекты[3]. 

Анимация - это процесс создания фильма за счёт покадровой съемки изображений. 

Раньше анимация создавалась вручную, используя лишь карандаш и тушь. С появлением 

компьютеров, процесс создания анимации был заметно упрощён, аниматору достаточно 

лишь расставить ключевые кадры, после чего промежуточные кадры будут сгенерированы 

автоматически специальной программой. Этот способ создания анимации называется 

«анимацией по ключевым кадрам». 

Трёхмерная же анимация является более сложной, но при этом имеет множество 

различных инструментов, помогающих при её создании. Помимо создания трёхмерной 

анимации в покадровой расстановке объектов вручную есть также возможность 

использовать движения, записанные с реального актёра, одетого в специальный костюм с 

датчиками. Эта техника называется «MotionCapture», в переводе с английского означает 

«захват движений». Так же есть техники имитирующие мягкие тела, то есть волосы и 

ткани; частицы, жидкости и газы; самостоятельное движение персонажа; расчёт движений 

тела под внешним воздействием, которая также называется «Ragdoll»;  

Компьютерная анимация может применяться в компьютерных играх, 

мультимедийных приложениях, а также для «оживления» отдельных элементов 

оформления, например, веб-страниц и рекламы. На веб-страницах анимация может 

формироваться модулями, созданными с помощью технологии Flash или её аналогов[4]. 

Компьютерная графика, за последнее десятилетие переросшая тесные рамки 

научных и технических приложений и прочно обосновавшаяся во многих областях масс-

медиа, включая прессу, кино и телевидение, привлекает все большее внимание не только 

специалистов, но и далеких от этой области людей. Учитывая стремительное удешевление 

компьютеров и появление все большего разнообразия инструментов для художников, 

аниматоров и кинопроизводителей, можно сказать, что наступает время, когда любой 

может попробовать себя в этой области. Так же, это подтверждает и наличие большого 

число свободного программного обеспечения для создания различного вида 

компьютерной анимации[1]. 
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ХХІ ғасыр -адамзат баласының даму кезеңі, сoнымен қoса ақпараттық-

технoлoгиялардың аса дамыған заманы бoлып есептеледі. Өскелең ұрпақ электрoнды 

мәдениеттің oртасында өмір сүріп жатыр. Білім алу әдіс-тәсілдері де жыл сайын жаңарып 

oтыруда. Қазіргі заманғы жаңа фoрмациядағы мұғалімнің oбразы - жаңа технoлoгияларды 

меңгерген, oқушыға тек бағыт бағдар беруші ретінде қарастырылады. Яғни, қазір мұғалім 

кooрдинатoр бoлады. Сабақ өту барысында ақпараттық-технoлoгияларды пайдалану, және  

oны oқыту барысында «oйын» технoлoгиясын қoлдануы қажет.   

Бастауыш сыныптарда ақпараттық-кoммуникациялық технoлoгияларды 

қoлданудың мақсаттары: 

Заманауи білім беруде ақпараттық-технoлoгияларды қoлдану бастауыш мектепте 

oқитын баланың дамуына, заманауи сапасына қoл жеткізуге бoлады. АТ пайдаланудың 

мақсаттары: 

- Oқуға қызығушылығын oяту 

- Oқу барысындағы эффективті жoғарылату 

- Oқушының сабақты тез түсінуіне жәрдемдесу 

- Сабақ беру әдісін жетілдіру 

- Өздігінен білім алу құралы ретінде пайдалану 

Бастауыш білім беруді ақпараттандырудың басты бағыты АТ дидактикалық 

материалдар ретінде пайдалану( пәндер бoйынша кoмпьютерлік бағдарламалар жасау, 

электрoнды кітаптарды пайдалану, интернет ресурстарын пайдалану және т.б.); 

«Инфoрматика» пәніне кіріспе жасау; 

Сабақ барысында АТ пайдалану ( сабақты қoрытындылау мақсатында тест 

тапсырмаларын oрныдау, тoптық немесе жұпық жұмыстар жүргізу). 

Тұңғыш Президентміз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2030» рефoрмасында 12 

жылдық мектепке көшу керектігін айтқан бoлатын. Oндағымақсат жаңартылған 

бағдарламаға өту. Жаңартылған бағдарлама бoйынша «Инфoрматика» пәнін «Ақпараттық-

кoммуникациялық технoлoгиялар» деп өзгертілді[2].   

Қoлданушылық бағыттары прoпедивтикалық инфoрматиканы меңгеру нәтижесінде 

oқушыларда төмендегідей білім мен іскерлік қалыптасуы тиіс: 

- oқу oйын бағдарламалары мен жұмыс істей білу; 

- прoграммалармен жұмыс істеу кезінде бағдарламалық құжаттарды 

пайдалану; 

- прoграммамен жұмыс істеуге машықтану, прoграмманы енгізу, керектісін 

табу, өз бетімен жұмыс істеу[3].  

«Oйын» технoлoгиясын пайдалану. 

https://school-science.ru/3/4/31975
https://school-science.ru/3/4/31975
https://school-science.ru/3/4/31975
https://school-science.ru/3/4/31975
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Oйын - балалардың өздері oйлап табылған шындығына негіздеу, баланың өз-өзін 

дамытуға мүмкіндік береді. 

Бала жастық шағының 80% -ы мектепте сабақ өтумен өткізеді. Үйге келген сoң үй 

тапсырмасын oрныдаумен, қoсымша сабақтарға барумен өтеді. Баланың жастық шағында 

«oйын» деген сөз ұмытылып кетеді. Күніне бір мезгіл бала oйын oйнап миын тынықтыру 

тиіс. Сoл үшін oйынды қазір сабақ барысында да пайдалану, баланың денсаулығына, oй-

өрісінің дамуына септігін тигізетінін ғалымдар дәлелдеуде. Үнемі сабақ oқуда баланың 

зерігуіне әкеледі. Ал зерігу бoлған жерде шығармашылық жoқ.   

Әp сaбaқтa oйын түpлepiн opынды қoлдaнып, oны қызықты eтiп өткiзy apқылы 

бүлдipшiндepдiң oқyғa дeгeн ынтa - ықылaсын, пәнгe қызығyшылығын apттыpyғa бoлaды. 

Oйын бaлaсы сaбaқтa зepiгiп, шapшaғaн кeздe қoлдaнылaтын oйынның бip түpi «сepгiтy 

сәтi» Caбaқтa сepгiтy сәтiн oқyшының шapшaғaнын бaсy үшiн ғaнa eмeс, oның тәpбиeлiк 

мәнiнe дe нaзap ayдapy қaжeт 

Әpбip ұcтaздың мaқcaты - caбaқ caпacын көтepу, түpлepiн жeтiлдipу, caбaққa 

oқушының қызығушылығын apттыpу. Coндaй - aқ бүгiнгi тaңдa eлiмiздe oқыту мaзмұны 

жaңapтылып, caбaқтapдa oзық тeхнoлoгиялapды қoлдaнудaмыз. Coндaй тeхнoлoгияның 

бip түpi - «Oйын apқылы oқыту» тeхнoлoгияcы.»Eгeмeндi eлiмiздiң тipeгi - бiлiмдi ұpпaқ» 

дeceк, бiлiмнiң нeгiзi бacтaуыштa қaлaнaтыны бeлгiлi. Бacтaуыш cыныптaғы әpтүpлi 

пәндep oқушы бiлiмiн дaмытып, тaнымдық қaбiлeтiн coмдaуғa үлкeн үлec қocaды. 

Бaлaлapды oқытудa жәнe тәpбиeлeудe oйынның poлi пeдaгoгикaдa бұpын дa, қaзip дe 

қapacтыpылып кeлeдi. Oйын- балалардың өмірінде кездесетін қиыншылықтарын жеңуді 

үйрететін тәсіл бoлып табылады. Ұйымдастырушылық қабілетін дамытады.  A. C. 

Moкapeнкo: «Oйын - бaлaлap өмipiндe өтe мaңызы зop нәpce, үлкeндepдiң қaйpaткepлiгi, 

жұмыcы, қызмeтi қaндaй мaңызды бoлca, бaлaлapдың oйыны дa coндaй мaңызды. Oйындa 

бaлa қaндaй бoлca, өcкeн кeздe жұмыcтa дa, көбiнece, coндaй бoлaды. Coндықтaн бoлaшaқ 

қaйpaткep, eң aлдымeн, тәpбиeнi oйын apқылы aлaды,»- дeп бaлaлap oйынын жoғapы 

бaғaлaғaн. Сабақ барысында  қoлданылатын oйын түрлері. «Сергіту сәті», «Сөз құрау», « 

Сурет салу», «Сурет құрау», «Жұмбақ есеп», «Әріпті кубиктер», «Сөзжұмбақ» тағы 

басқа[1]. 
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Өткен ғасырдың аяғындағы өндіріс, ғылым мен техникадағы өзгерістер қоғамның 

жаңа түріне көшуге ықпал етті. Нәтижесінде ғылым мен білім қоғамның дамуына ықпал 

жасайтын күшке айналды. Өз кезегінде білім мен ғылымның дамуында ақпараттың 

алатын орны ерекше. Өйткені, елдің халықаралық сахнадағы бәсекелік қабілеті осы 

https://ust.kz/word/oiyn_tehnologiyasy-1859.html
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ұлттың білімділігі мен кәсібилігінің деңгейін арттыратын ақпаратпен тығыз байланысты. 

Жалпы ақпарат адамзат пайда болғаннан бастап, әсіресе қоғам дамуының барлық 

кезеңдерінде ерекше рөл атқарды. Дегенмен, ақпараттық технологиялардың үздіксіз ілгері 

дамуы мен ақпараттық ресурстардың маңыздылығын ескерген кезеңнен бастап 

ақпараттық қоғам қалыптасты деуге толықтай негіз бар.  

Сонымен қатар, қазіргі жаһандық құбылыстарға сәйкес ақпараттың қоғамдағы рөлі 

күннен күнге артып келеді  [1]. 

Бүгінгі заманның негізгі көрсеткіші ретінде ақпараттық саланың нық дамуы 

саналады. Заманауи ақпарат технологияларының күнделікті бір қалыпта тұрмай өзгеруі 

адамзат санасына ықпал жасауда. Сондықтан адамзаттың эволюциялық дамуын жаңа 

технологияларды қоғам мүшелерінің игеруі тұрғысынан қарастыруға болады. Адамзатты 

киберәлеуметтендіру үдерісі қалыптасып, әлемдік өркениет тарихында Жер планетасы 

тұрғындарын біз байқай бермейтін жаңа әлеуметтік-психологиялық, саяси-философиялық 

құндылықтарды сіңдірудің алғышарттары жүзеге асып жатыр. Адам қарым-қатынас 

мәдениетінің өкілі болғандықтан кез келген ақпараттық құрылғыға тәуелділігінен арыла 

алмайды. Өз заманында радио мен теледидар өркениет тарихында бір сілкініс тудырса, 

бүгінгі таңдағы ғаламтор және оны пайдаланудың түрлі мүмкіндіктері толықтай 

электронды бағыныштылыққа апарды  [2].  

Сондықтан ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер түсініктеріне мән 

бергеніміз жөн деп ойлаймыз. Қазіргі әлемдегі ақпараттық технологиялардың билік күресі 

жолындағы ұлттық, халықаралық және жаһандық деңгейіндегі ықпалы мен бақылау 

шарттарының өсуі заңды құбылыс. Ақпараттық технологиялар - бұл ақпараттық 

процестерді оңтайландырудың жүйесі. Ол  ақпаратты дайындау, жинау, ұсыну, сақтау 

және өңдеуде кеңінен қолданылатын әдістер мен құралдар жиынтығының жүйесі. 

Ақпараттық технологияларды қолданбау өзге технологиялар жүйесінің дамуына өзінің 

кері әсерін тигізеді. Өйткені әрбір технологияны дайындау және жүзеге асыру барысында 

ақпаратты жинау, сараптау және сақтаудың қазіргі заманғы модельдеу әдістерін қолдану 

арқылы мүмкіндіктер туындайды.  

Ақпараттық ағым технологияландырудың нысаны болып табылады және нақты 

кезеңдерге арқылы жүзеге асып, операциялар мен алгоритмдерге бөлінеді. Өркениетті 

саяси технологиялардың кейбір түрлерін қарастыра келе, біздің ойымызша, қазіргі 

шарттарда саясаттағы ақпараттық технологиялардың рөлі өте өзекті екендігін айта 

кетуіміз қажет  [3].  

Демек, ақпараттық технологиялар (ағылшынның information technology, IT)  -

басқару технологиялары мен мәліметтерді өңдеу, дайындауға қатысты салалар қызметінің 

жиынтығы  [3, 147 б.].  

Мемлекеттің ақпараттық ресурстары  - бұл ұлттық байлығымыз. Ақпараттық 

ресурстардың саны, сапасы мен қол жетімдігі мемлекеттің даму деңгейін анықтаумен 

қатар, елдің әлемдік қауымдастықтағы мәртебесін көрсетеді.  

Ол ХХІ ғасырдағы саяси дамуды айқындайтын негізгі фактор. Сондықтан биліктің 

жоғары органдарын ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді 

дайындап,  даму жолдарын қарастырған жөн. 

Соңғы жылдардағы телекоммуникациялар технологиялары арасындағы лидер 

ретінде ғаламторды танимыз. Бүгінгі күнде ол әлемдік қауымдастықтың ақпараттық 

инфрақұрылымындағы маңызды элемент.  

Сонымен қатар, ғаламторды қолданысқа енуі мамандар арасында «ком-пьютерлік 

қауіпсіздік» ұғымын енгізді. Жаһандық компьютерлік желіні қорғау мәселесі ерекше 

жұмысты қажет етеді. Әсіресе, бұл мәселе Интернетті мемлекеттік билік органдарына 

енгізуде өзекті болып саналады. Оның саяси мағынасының да астары оның мемлекеттің 

ұлттық қауіпсіздігімен тығыз байланыстылығында жатыр. Өйткені, ақпарат тек ұлттық 

байлық қана емес, ол мемлекеттің бағалы ресурсы  [3, 44-45 бб.]. 
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Қорыта айтқанда, ақпараттық технологиялар тек компьютерлік технологиялармен 

шектелмейтін, ақпаратты құру, беру, сақтау мен қабылдаудың саласы. Өз кезегінде 

ақпараттық жүйелер туралы түсіндірмелер мағыналарына қарай өте көп. Оның негізгі 

ажырамайтын құрамдастары болып мәліметтер, техникалық және бағдарламалық 

жасақтамалар, қызмет істеушілер мен ұйымдастыру іс-шаралары саналады. 
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Сегодня фирменный стиль является одним из основных средств борьбы за 

клиентов, общей коммуникационной политикой компании, а его использование в качестве 

важнейшего средства бренда подразумевает комплексный подход, включающий дизайн, 

цветовое сочетание, имидж, рекламу, деловую документацию, технологию и деловую 

документацию, упаковку продукции. 

Фирменный стиль-одна из самых современных и актуальных рекламных 

конструкций. 

Фирменный стиль - это набор графики, цветов, языков и других констант, которые 

обеспечивают видение и смысл отдельного продукта и услуги. 

Об идентичности компании и всех ее составляющих говорилось в любом 

сообщении.Только выражается она не устно, а визуальными и материальными 

средствами. Ключевой образ и целостное восприятие такой коммуникации должны 

вызывать устойчивую ассоциацию между целевой аудиторией доверия к компании, 

репутацией и качеством продукции, и это хорошо, когда фирменный стиль бренда идет в 

массы и потребители хотят распространить его в своей повседневной жизни. Но чтобы 

пробудить такие мысли от стиля, вы должны действовать наилучшим образом. 

Понятно, что логотип как элемент айдентики - это больше, чем что-либо, но 

сложного корпоративного стиля гораздо больше, и все составляющие брендинга должны 

дополнять друг друга, помогать компании достигать и создавать гармоничное единство 

растущей популярности. Каждый в отдельности и все вместе они должны отражать суть 

бренда, его цели,философию и позиционирование. Оставаться при этом  современным. 

Яркая, привлекательная, узнаваемая айдентика помогает бизнесу выделиться из 

числа конкурентов и прорываться к своей аудитории сквозь завесу информационного 

шума. Если раньше конкурентная среда часто определялась четкими географческими 

границами, в цифровом мире они фактически стерты. Дифференциироваться приходиться 

на общем мировом уровне,  а потому качество и оригинальность айдентики - не прихоть, а 

способ выживания в витуальной среде. 

Основные элементы фирменного стиля: 

- товарный знак; 

- фирменная шрифтовая надпись (логотип); 
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- фирменный блок; 

- фирменный лозунг(слоган); 

- фирменный цвет(цвета); 

- фирменный комплект шрифтов; 

- корпоративный герой; 

- постоянный коммуникант(лицо фирмы); 

- другие фирменные константы. 

Товарный знак - это зарегестрированное обозначение, важный элемент 

фирменного стиля, который помогает идентифицировать продукцию и услуги компании и 

защищает от недобросовестной конкуренции и подделок. 

Логотип - другой вид товарного знака (словесный), зарегистрированный в 

шрифтовом или графическом оформлении, оригинальный и уникальный, легко 

идентифицируемый компанией. 

Фирменный блок - это сочетание фирменного блока, частей названия, товарного 

знака, контента, основы корпоративного слогана и так далее. Заметный, оригинальный, 

легко читаемый. 

Фирменный лозунг (слоган) - оригинальный девиз и основной смысловой посыл 

компании, кредо, которое органично вписывается в корпоративный стиль именно целевой 

аудитории. 

Фирменный цвет (цвета) - используется для того, чтобы сделать элементы более 

привлектельными и запминающимися, может улучшить стабильность предмета и бренда 

партнера. Как правило, многоцветность нежелательна, если только она не обоснована 

бизнес-классификацией. Как правило, используется не более двух-трех цветов. 

Фирменный шрифт- предназначен для подчеркивания имиджа бренда, может 

иметь свой»характер»:»молодежный»,»деловой»,»солидный» и др. 

Корпоративный герой- является важной частью имиджа формируемой компании. 

Коммуникатор персонифицирует себя, вырабатывает устойчивый образ и общается со 

своими представителями. 

Постоянный коммуникатор- в отличие от корпоративного героя, это реальный 

человек. Это конкретное лицо, избранное компанией в качестве посредника в общении с 

адресатом. 

Другие фирменные константы- их список постоянно растет, включая элементы 

корпоративных баннеров, корпоративных гимнов, корпоративных легенд и др. 

Фирменный стиль-это эффективный стратегический инструмент, позволяющий 

компании получить конкурентное преимущество на рынке. 

1. Формирует имидж компании 

Фирменный стиль - это основа эффективной коммуникации с аудиторией. 

Благодаря общему имиджу потребители воспринимают бренд и взаимодействуют с ним. 

Профессионально разработанная корпоративная философия позволяет управлять 

эмоциями и мнениями аудитории, возникающими при контакте с брендом. 

2. Идентифицирует компанию 

Фирменный стиль является ключом к узнаванию бренда. Таким образом, 

фирменный стиль создает четкий и понятный образ компании, который будет более 

эффективно запоминаться аудиторией. 

3. Позволяет дифференцировать компанию 

Корпоративная философия компании заключается в том, чтобы сделать 

конкуренцию более эффективной и донести ее преимущества до потребителей. И это 

неудивительно, ведь высокий уровень конкуренции на рынке представляет серьезную 

угрозу не только для молодых, но и для устоявшихся компаний. 

Таким образом, идентичность компании работает одновременно в трех аспектах, 

может увеличить большую прибыль и прибыль.Если компания собирается увеличить 

масштаб, то не обойтись без фирменног стиля. 
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Когда целевая аудитория знает этот конкретный стиль, она обращает внимание на 

знакомые логотипы, цвета и шрифты и делает более полную рекламу с единым 

фирменным стилем всех форм рекламных компаний, становящихся все более 

интенсивными с каждым днем. Кроме того, ценность фирменного стиля заключается в 

том, что новые продукты можно выводить на рынок с меньшими затратами, повышая 

эффективность реламы и улучшая его хранение. 

Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых коммуникаций , сокращает 

время и расходы на их подготовку, способствует повышению корпоративного духа, 

обьединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный патриотизм», положительно влияет 

на визуальную среду фирмы и эстетическое восприятие ее товаров 

(красивый,привлекательный стиль поышвет эстетическую ценность продукции.) 

Завершающим этапом фирменного стиля становится формирование брендбука- 

документа, содержащего в себе полную информацию по состовляющим элементам и их 

характеристикам, условиям использования. Грамотная разработка и использование 

фирменного стиля позволяет компании решить спектр маркетинговых задач и достичь 

высоких бизнес- результатов. 
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С быстрым изменением и высоким темпом современной жизни, сегодняшние 

корпорации сталкиваются с жесткой рыночной конкуренцией. Чтобы справиться с быстро 

меняющимися потребностями рынка и сложной бизнес-средой, люди начали осознавать 

ценность информации. Корпорации, как правило, уделяют все больше внимания теме 

информации, тем самым смещая бизнес-стратегию с продуктовой на информационную. 

Управление информацией (KM) - это процесс управления данными, целью которого 

является управление существующими и приобретенными данными для удовлетворения 

потребностей в настоящее время и развития возможностей в будущем. После этого, км и 

система управления данными (KMS) были в центре внимания как в академической, так и в 

промышленной областях [1]. 

При разработке системы управления данными в последнее время, мы находим, что 

есть еще некоторые интересные темы о KMS, которые необходимо охватить. Прежде 

всего, контроль доступа дает право доступа к определенным ограниченным областям или 

ресурсам. По сравнению с большинством IT-систем, KMS имеет тенденцию обращаться к 

https://zg-brand.ru/statiy/firmennyy-stil/firmennyj_stil_i_ego_elementy/
https://spark.ru/user/96077/blog/41387/zachem-biznesu-firmennij-stil
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обмену информацией, а не ограничению полномочий. В результате традиционный метод 

управления доступом, такой как управление доступом на основе ролей (RBAC), вероятно, 

не подходит для ситуации управления доступом для KMS. Кроме того, при использовании 

метода рекомендаций KMS может предоставить алгоритму больше информации по 

сравнению с электронной коммерцией или сервисом социальных сетей. Для того чтобы 

предоставить пользователям больше потенциально полезной информации, предлагается 

гибридный метод рекомендаций в рекомендациях по знаниям, основанный на совместной 

фильтрации. 

RBAC был очень успешным как в области исследований, так и в прикладных 

областях. Феррайоло и др. были первыми, кто предложил модель RBAC, и идея 

заключается в том, что пользователи связаны с ролями, и что именно роли, а не 

пользователи связаны с привилегиями [2]. Сандху и др. предлагается модель RBAC96, 

который включает в себя 4 различных модели, т. е., базовая модель RBAC (также 

известный как RBAC0), иерархическая модель RBAC (RBAC1), ограничения управления 

доступом на основе ролей (RBAC2), и симметричного управления доступом на основе 

ролей (RBAC3) [3]. 

После этого было предложено множество исследовательских работ по расширению 

модели RBAC. Лунин Ся и др. предложил модель N-RBAC для упрощения сложности 

структуры иерархии ролей с помощью пространства имен [4]. Лилин Ма и др. создали 

структурную модель с мыслью о многоуровневом управлении, которая состоит из 3-х 

различных аспектов, то есть карты разрешения доступа, функционального управления 

операциями и контроля доступа к данным [5]. 

Ци Ли и др. предложил новую модель RBAC для децентрализованных и 

распределенных систем, которая может быть применена к групповым приложениям с 

динамическими назначениями [6]. 

Несмотря на свою простоту и эффективность, традиционный RBAC может не 

подходить для системы управления данными. Контроль доступа к ИТ-системе должен 

обеспечивать баланс между ограничением полномочий и обменом информацией. В 

большинстве прикладных ситуаций пользователи, как правило, строго ограничены 

определенными полномочиями. Однако в системе управления данными для поощрения 

использования данных и инноваций на первом месте должен стоять обмен информацией. 

Кроме того, традиция RBAC определяет только относительно простые отношения между 

различными пользователями с понятием роли. Однако этого может быть недостаточно для 

текущей ситуации в KMS, где могут существовать динамичные виртуальные организации, 

а также традиционные отделы. 

Система рекомендаций была широко исследована и принята в последние 

десятилетия. К подходам, используемым рекомендательными системами, относятся 

методы интеллектуального анализа данных, основанные на содержании, методы 

коллаборативной фильтрации и т. д. Среди этих подходов коллаборативная фильтрация 

является наиболее популярной в течение последних нескольких лет и широко 

используется в различных областях, таких как электронная коммерция, киносообщество, 

музыкальное сообщество и социальные сети, благодаря своей простоте и высокой 

точности прогнозирования. Его можно разделить на основанный на памяти и 

моделируемый при таком подходе система может определять интересы пользователей с 

помощью первичных данных (в большинстве случаев оценок) и использовать эту 

информацию, чтобы помочь пользователям найти подходящую информацию или элемент 

[7]. Обычно используются два основных класса методов коллаборативной фильтрации: 

методы, основанные на пользователях,и методы, основанные на элементах. 

Чтобы получить лучший результат при выборе соседей для активного 

пользователя, Liang Zhang и др. предложил новый метод, используя дисперсию процесса 

вычисления подобия [8]. 
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Однако если метод коллаборативной фильтрации применяется непосредственно к 

системе, то могут возникнуть некоторые дефекты. В отличие от других систем, таких как 

электронная коммерция и киносообщество, в KMS много информации о пользователях 

может быть известно, даже когда они просто регистрируются; кроме того, существует не 

так много пользователей и элементов, как в других системах, что делает его 

некомпетентным давать рекомендации с помощью коллаборативной фильтрации. 

Компании и организации создают знания все время в течение всего процесса 

работы. Не только предметы, знания важны. Поскольку люди сохраняют важные знания о 

бизнесе, они также являются одними из самых ценных активов в компании. 

Первый слой-это слой отображения, который позволяет пользователям заходить в 

систему через браузер или мобильный телефон. Поскольку портал играет значительную 

роль в процессе взаимодействия, необходимо обеспечить удобство и удобство 

использования. 

Второй уровень-это уровень обслуживания, который состоит из различных 

компонентов обслуживания для обеспечения различных функций. 

При импорте данных используются не только локальные файлы во всех форматах, 

но и элементы данных в Интернете, например: 

Wikipedia, могут быть загружены в систему и теги могут быть прикреплены к 

элементам данных. Отображение данных дает пользователям четкое представление об 

элементах данных, которые организованы по категориям. Кроме того, функция on-line 

preview доступна для элементов данных в формате doc, ppt, xls и так далее. Поиск данных 

- это поисковая система, которая обеспечивает общий поиск и расширенный поиск. Форум 

данных - это место, где квалифицированные пользователи могут прокомментировать и 

дать оценку определенному предмету. Экспертная база данных помогает управлять 

экспертной информацией, ценным активом. Эксперты могут изменять свой профиль, в то 

время как другие пользователи могут найти профессиональную область (область данных) 

определенного эксперта. Рекомендации по знаниям имеют большое значение для 

стимулирования инноваций. 

С проблемой информационной перегрузки все труднее и труднее найти 

подходящую информацию. Таким образом, система рекомендаций, основанная на личной 

информации пользователя или исторических данных, широко используется во многих веб-

мероприятиях, таких как электронная коммерция и онлайновая система новостей. 

Типичным примером этого является коллаборативная фильтрация. 

Примерно так же обстоит дело и с KMS. Правильное знание имеет большое 

значение в процессе использования и создания знаний. Во многих случаях сотрудники 

сталкиваются со слишком большим объемом информации и знаний в компаниях. В то же 

время существуют и некоторые новые проблемы в KMS, что делает традиционную 

коллаборативную фильтрацию не очень подходящей. Во-первых, связанный с 

традиционной средой применения, эффект холодного пуска не очевиден. В KMS, как 

только пользователь регистрируется, можно узнать много личной информации о его 

должности и образовании. Что касается элементов знаний, то можно использовать теги. 

Кроме того, учитывая практическую прикладную среду, в компании могут быть 

специалисты и других информационных систем. Для решения этих проблем предлагается 

гибридная рекомендательная система для KMS, основанная на коллаборативной 

фильтрации. 

Начнем с того, что помимо традиционных меток существуют и другие способы 

установления связей между предметами использования и знаниями. Сходство между 

пользователями также может быть оценено на основе их позиций, которые тесно связаны 

с моделью контроля доступа, предложенной выше. Что касается элементов знаний, то, как 

уже упоминалось ранее, теги могут быть прикреплены. Поскольку это так, теги могут 

использоваться для оценки сходства между каждым элементом. При более глубоком 
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понимании пользователей, система может сделать более точную рекомендацию с 

помощью этих методов. 

Кроме того, в компании могут существовать и другие информационные системы. 

Основываясь на исторических данных о них, рекомендация персонализации может быть 

сделана без предварительного знания области. В бизнес-среде система управления бизнес-

процессами (BPMS) часто выступает в качестве ядра этих систем. В результате этому 

следует уделить особое внимание. Связи между задачами и элементами знаний могут 

устанавливаться заранее. С данными операции истории и задач, которые нужно сделать, 

можно найти правильное знание. 

Например, Джим является опытным менеджером по контролю качества с надзором 

за продуктом а, но имеет мало опыта работы с продуктом В. основываясь на журнале 

BPMS, Джим выполнил задачу надзора за продуктом а 26 раз, а продукт в только дважды. 

Теперь в списке дел Jim есть задача наблюдения A и B. Поэтому KMS должен 

рекомендовать некоторые знания о продукте B, чтобы помочь Джиму с наблюдением. 

Наконец, поскольку мнение экспертов имеет большое значение, 

квалифицированные эксперты могут рекомендовать целевую позицию. 

В таблице 2 представлены все принятые алгоритмы рекомендаций. U представляет 

набор всех пользователей, в то время как I представляет набор всех элементов. Кроме 

того, u означает целевого пользователя. В целом эти алгоритмы образуют гибридную 

рекомендательную систему, гарантирующую пользователям получение того, что им 

нужно. 

В настоящей работе предлагается расширенный метод RBAC и гибридный 

рекомендательный подход для преодоления недостатков, возникающих при 

использовании традиционных методов RBAC и коллаборативной фильтрации в KMS. 

Поскольку большинство компаний имеют много отделов и даже виртуальных 

организаций, вводится понятие групп. Устанавливая связи между Пользователем и ролью, 

а также пользователем и группой, расширенная модель сохраняет основные функции 

RBAC и упрощает администрирование управления доступом при развертывании модели в 

крупной корпоративной системе. Корпоративная система управления знаниями, как 

правило, имеет меньше пользователей и элементов, чем другие веб-приложения, которые 

могут предоставить достаточно данных для традиционной совместной фильтрации. 

Предложенный выше гибридный рекомендательный подход использует данные из 

различных источников для получения лучшего результата рекомендации. Это значительно 

повышает простоту системы рекомендаций в KMS. 

Дальнейшая исследовательская работа включает в себя: 

1. установить надлежащий вес для трех подходов в гибридном рекомендательном 

подходе;  

2. формализовать расширенную модель управления доступом RBAC и проверить 

ее согласованность. 
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