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Дорогие Друзья!

Каждый из вас, кто учится в школе или стоит на 
пороге ее окончания и вступления во взрослую 
жизнь, ставит перед собой важную задачу 

– выбрать будущую профессию. Прочитав журнал  
«Al-farabi.kz», я надеюсь, вы почерпнете здесь для себя 
много полезной, познавательной и интересной информации, 
в том числе и о специальностях КазНу имени аль-Фараби.

В этом номере журнала вы узнаете об особенностях 
подготовки будущих филологов, религиоведов, 
бухгалтеров и аудиторов, методах изучения китайского 
языка и тайнах географических названий, исследованиях в 
области социологии и молекулярной физики, посещении 
нашими студентами университета Хан янг (Сеул, Корея). 
Также подготовиться к традиционной олимпиаде «Аль-
Фараби» вам помогут тестовые задания по английскому 

языку и Всемирной истории, предложенные в этом выпуске.
КазНу им. аль-Фараби является крупным и престижным университетом Казахстана, в котором 

обучаются почти 20 тысяч студентов со всех регионов страны, а также из ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди них выпускники лучших школ и гимназий страны, обладатели отличительного знака 
«Алтын белгі» и аттестата особого образца, призеры престижных  олимпиад и конкурсов, лидеры 
региональных и республиканских молодежных организаций. университет активно сотрудничает с более 
400 крупнейшими зарубежными вузами, в которых наши студенты учатся по обмену и проходят 
стажировку.

здесь готовят специалистов на 14 факультетах по 180 специальностям бакалавриата, магистра-
туры и докторантуры. обучение проводится на трех языках лучшими преподавателями, в числе ко-
торых известные академики и профессора. университет обладает уникальным в Казахстане учебным 
кампусом мирового уровня – Казгуградом. В нем имеются современные учебные корпуса, большая 
библиотека, музеи с уникальными экспонатами, Комбинат питания, спортивный комплекс, киноте-
атр, Дворец студентов, военная кафедра, студентам предоставляются места в комфортабельных 
общежитиях. Студенческий городок полностью охвачен беспроводной сетью Wi-Fi. 

Вся эта неповторимая атмосфера университетской жизни и условия, которые позволят получать 
не только знания, но и развивать свои способности, обогащать духовный мир, созданы  для вас – 
будущих студентов КазНу. отдав предпочтение нашему университету, вы выбираете качественное 
высшее образование, успешное будущее и удачную карьеру! 

Проректор по социальному развитию 
КазНу им. аль-Фараби, 
доктор социологических наук, профессор Ш.е. Джаманбалаева
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ФИЛОЛОГИЯ, ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ  
ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ

ФАКУЛЬТЕТТІҢ  МАҚСАТЫ:

•	 Негізгі бағыты жоғары білікті өзіндік креативтік тұжырым-
ойы бар және халықаралық еңбек нарығында бәсекелесуге, 
әдебиеті инновациялық-технология әдіс намасымен оқытуға 
мүмкіндіктері бар, теориялық әдебиет тану және фольклор, қазақ 
әдебиетінің тарихы мен әдеби сын, риторика саласындағы ма-
мандар дайындау. 

•	 Зерттеу, оқыту және тәрбиелеу арқылы көркем аударма 
және салыстырмалы әдебиеттанудың теориясы мен тәжірибесі  
саласындағы білім мен ғылымды  дамытады, байытады, тара-
тады. 

•	 Орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті саласын-
да заманауи талаптарға сәйкес келетін жоғары білікті мамандар 
дайындау. 

•	 Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелерімен айналысып қазақ тілін синхронды және диа-
хронды түрде зерттейді және филологиялық білімдерді жетілдіреді, басқа ғылымдармен 
сабақтастырады. 

•	 Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ  тілін жоғары оқу орындарында 
кәсіби бағдарлы оқытудың теориясы мен тәжірибесі негіздерін қалыптастыру;   

•	 Отандық және шетелдік ЖОО-мен әріптестік байланыс орнатып, онлайн, вебсеми-
нарлар арқылы тәжірибе алмасуды жандандыру;

•	 Мемлекеттік тілді қашықтықтан оқытудың  заманауи практикалық, әдістемелік 
негіздерін жасап жүзеге асыру.   

Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ең ежелгі факультеттерінің бірі, 1937 жылы құрылған. Факультет-
те 190 оқытушы, ҚР ҰҒА 3 академигі, ЖМ хҒА 3 академигі, 4 ҚР ғылымына еңбек сіңірген 
қайраткері, 1 Қазақстанның халық жазушысы, 11 Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, 
37 ғылым докторы, профессорлар; 74 ғылым кандидаты, доценттер қызмет етеді.

ФАКУЛЬТЕТТЕ 8 КАФЕДРА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

•	 Мемлекеттік тіл кафедрасы;
•	 Гуманитарлық факультеттерге арналған шет тілі кафедрасы;
•	 Жаратылыстану факультеттеріне арналған шет тілі кафедрасы;

ҚазҰУ-дағы білім

ҚазҰУ-да білім алУ
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ОҚУ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ БАЗАСЫ

Факультетте: 3 компьютер класы, 2 лин-
гафон кабинеті, 1 Интернет класс, қазақ 

тілі кабинеті, ағылшын тілі кабинеті, аудиокласс, 
психолингвистикалық және әлеуметтік лингвистикалық зерттеулер лабораториясы, қазақ 
фольклортануының оқу-зерттеу лабораториясы бар.

Мультимедиалық құралдар, бейне жобалар мен аудио және бейнетаспалар қолданылады. 
Жекелеген  пәндер ағылшын тілінде оқытылады. Қазақ тіліндегі оқу құралдарымен жеткілікті 
қамтамасыз етілген.

•	 Қазақ әдебиеті тарихы және әдебиет теориясы кафедрасы;
•	 Қазақ филологиясы кафедрасы;
•	 Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы;
•	 Орыс филологиясы, орыс және әлем әдебиеті кафедрасы;
•	 Аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасы.

МАМАНДЫҚТАР:

Бакалавриат (ғылыми және педагогикалық 
бағыт)

5B020500 – Филология: қазақ тілі
5B020500 – Филология: орыс тілі
5B020700 – Аударма ісі
5В021000 – Шетел филологиясы
Оқу мерзімі – 4 жыл. 

Магистратура

6M020500 –  Филология  
6М011800 – Орыс тілі мен әдебиеті
6М021400 – Әдебиеттану
6М021000- Шетел филологиясы
6М021300 – Лингвистика
6М020700 – Аударма ісі
Оқу мерзімі –  2 жыл. 

   PhD  докторантура

6D020500 –  Филология
6D021400 – Әдебиеттану
6D021000- Шетел филологиясы
6D020700 – Аударма ісі
6D021300 – Лингвистика
Оқу мерзімі –  3 жыл.

ҚазҰУ-да білім алУ
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ФАКУЛЬТЕТ БІТІРУШІЛЕРІНІҢ 
КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫ МЕН 

ОБЪЕКТІЛЕРІ

Білім беру; ғылым; баспа ісі; 
бұқаралық ақпарат құралдары, 

оның ішінде ИНТЕРНЕТ; білім беру сала-
сындағы әкімшілік қызметтер (орта және 
арнаулы орта, жо ғары оқу орындары); 
әлеуметтік-гума ни тарлық қызметтердің 
басқа да салалары (мәдениаралық 
қатынас); орта (сонымен бірге гимна-
зиялар, лицейлер) және арнаулы орта 
(колледждер, училищелер) оқу орында-
ры, ғылыми-зерттеу мекемелері, газет, 
журналдардың редакциялары, радио 
мен телевидение және баспа орындары. 
Мынадай кәсіби қызмет түрлерін атќара 
алады: білім беру, ұйымдастыру-басқару, 
ғылыми-зерттеу, (қазақ тілі мен әдебиетін 
қазіргі жағдайы және тарихи дамуы 
тұрғысынан зерттеу), баспа ісі, құжаттар 
тілін жүргізу, аударма, БАҚ-тағы қызмет.  

    ФАКУЛЬТЕТ ШЕТЕЛ 
УНИвЕРСИТЕТТЕРІ ЖӘНЕ ТМД 

ЕЛДЕРІНІҢ  ЖОО-МЕН БЕЛСЕНДІ 
ҚЫЗМЕТ ІСТЕйДІ:

•	 Мәскеу мемлекеттік лингвистика лық 
университет (Ресей);

•	 М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті;

•	  Ресей ғылым академиясының Тіл 
білімі институты (Ресей);  

•	 Justus Liebig Giessen университеті 
(Германия);

•	 «Сібір лингвист мамандар қауым-
дастығы» (Ресей);

•	 Н.А. Добролюбов атындағы Нижего-
род мемлекеттік лингвистикалық универ-
ститеті (Ресей); 

•	 Нитрадағы философ Константин 
атын дағы университет (Словакия);

•	 Вена экономика және бизнес уни-
верситеті (Австрия);

•	 Отто-фон-Герике атындағы универ-
ситет (Германия);

•	 Амстердам университеті (Нидерлан-
ды);

•	 Чикаго университеті (АҚШ);
•	 Индиана университеті (АҚШ);
•	 Кадис университеті (Испания);
•	 Утрехт университеті (Нидерланды);
•	 Лиссабон университеті (Португалия)
•	 және т.б.
•	 Польша,  Познань, Адам Мицкевич 

атындағы университет
•	 ҚхР, Пекин, Орталық Ұлттар универ-

ситеті
•	 Түркия,  Станбұл, Мармара универ-

ситеті
•	 Өзбекстан, Мирзо Ұлықбек атындағы 

Ташкент мемлекеттік университеті

ОЛИМПИАДАЛАР, БАйҚАУЛАР, 
КОНФЕРЕНЦИЯЛАР:

Факультет студенттері жыл сайын халық аралық, республикалық 
дең гейдегі өтетін байқаулар мен кон фе ренцияларға белсене 

қатысады, соны мен қатар әртүрлі клубтар мен үйір мелердің мүшелері бо-
лып табылады.

ҚазҰУ-да білім алУ
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Байқаулар:

•	Университеттік байқау «Ана тілі 
аруы – Жігіт сұлтаны»;

•	Университеттік байқау 
«Студенттік көктем»;

•	Университеттік байқау «Үздік 
лингвист»;

•	Жас зерттеушілердің ғылыми 
жұмыстары байқауы;

•	Республикалық Француз тіліндегі 
шығармалар байқауы;  

•	Қалалық Француз тілінде декла-
рация байқауы.

Конференциялар:

•	 «Ғылым әлемі» атты халықара-
лық студенттер мен жас ғалымдар 
ғылыми конференциясы;

•	 «Тіл және мәдениаралық қарым-
қаты нас» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы;

•	 «Аханов оқулары» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық 

конференциясы;
•	 Шет елдерде өткізілетін  халық-

аралық студенттер мен жас ғалымдар 
конференциясы. 

Факультет  мекен-жайы:
ҚазҰУ қалашығы, ГУК-3, 3-5 бөлме, деканат

Тікелей телефон: 377-34-34 
Тел: 377-33-39 (13-22)

ҚазҰУ-да білім алУ
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                                                                      Н.А. ТОвМА,
                                                                      доктор (PhD), доцент кафедры 

                                                                      «Учет и аудит» КазНУ имени 
                                                                      аль-Фараби, лауреат Фонда

                                                                      Президента РК, дважды лауреат
                                                                      государственной научной стипендии

                                                                      для талантливых молодых ученых 
                                                                      МОН РК

ЕСТЬ РАЗНЫЕ вУЗЫ НА СвЕТЕ, 
НО ЛУЧШЕ КАЗНУ – ВУЗА НЕТ 

Казахский национальный уни вер ситет имени аль-Фараби – 
ведущее многопрофильное высшее учебное заведение Казах-
стана. Многоуровневая система образования КазНУ включает: 
высшее базовое образование (бакалавриат), высшее специаль-
ное образование, магистратуру, аспирантуру и докторанту-
ру. Прием в КазНУ осуществляется по государственным об-
разовательным грантам и на договорной основе. Подготовка 
специалистов осуществляется по более чем 180 специально-
стям. КазНУ включает 14 факультетов, колледж, институт 
повышения квалификации, 7 научно-исследовательских ин-
ститутов, в университете проходят обучение более 20 ты-
сяч студентов, магистрантов и докторов. В научную инфра-
структуру входят также 11 центров.

В последнее десятилетие разви-
тие глобальных тенденций ста-
вит новые вызовы перед выс-

шей школой Казахстана. Одна из важных 
задач, поставленных в Государственной 
программе развития образования Казах-
стана на 2011-2020 годы, – включение 
не менее двух университетов в миро-
вые рейтинги. Казахстанские высшие 
учебные заведения активно участвуют в 
глобальных рейтингах, наиболее успеш-

ные результаты они имеют в рейтинге 
QS. Два отечественных вуза в 2012 году 
вошли в топ-400 наиболее успешных уни-
верситетов мира, по версии британского 
агентства QS, – это Казахский нацио-
нальный университет имени аль-Фараби 
и Евразийский национальный универси-
тет имени Л.Н. Гумилева.

Однако национальные рейтинги мож-
но назвать более важными инструмен-
тами как для повышения качества обра-

КазНУ им. аль-Фараби – флагман высшего образования Казахстана
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зования, так и для продвижения вперед 
отечественных вузов, так как они охваты-
вают всю систему высшего образования. 
Нужно также отметить, что они влияют на 
подходы составителей международных 
рейтингов. Начиная с 2008 года Незави-
симое казахстанское агентство по обе-
спечению качества в образовании (IQAA-
НКАОКО) ежегодно проводит и публикует 
Генеральные рейтинги вузов Казахстана, 
ставшие, по существу, национальными 
рейтингами.

Сегодня Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению качества в об-
разовании представляет Национальный 
(генеральный) рейтинг-2013 лучших вузов 
Казахстана, сформированный на основе 
анализа академических статистических 
показателей, оценки экспертов и опроса 
работодателей. Аудитория национально-
го рейтинга достаточно многочисленна. 
Это абитуриенты и их родители, работо-
датели, академическая общественность и 
администраторы вузов, международные 
организации и государственные органы. 

Методика расчета генерального инсти-
туционального рейтинга почти не измени-
лась, она основана на трех составляющих. 
Первая анкета – это оценка качества ака-
демических ресурсов вуза на основе ста-
тистических показателей, которой присво-
ено 60%, эти данные представляют вузы. 
Вторая анкета – экспертная оценка каче-
ства деятельности вузов, данная академи-
ческой общественностью, она составляет 
20%. Третья анкета – это социологический 
опрос работодателей и государственных 
органов – 20%. По существу, вторая и тре-
тья анкеты представляют репутационную 
составляющую национального рейтинга. 

Результаты по каждой анкете для 
каждого вуза нормировали, а затем сум-
мировали, и таким образом определяли 
интегральные, конечные суммы, по кото-
рым были получены рейтинговые места, 
для каждой группы вузов, они названы ге-
неральным рейтингом. Методология одо-
брена Международной группой экспертов 
по рейтингу (IREG-3), на нее ссылаются 
авторитетные эксперты в США, Европе, 

Китае. Она соответствует стандартам, 
которые заложены в Берлинских прин-
ципах, разработанных международными 
экспертами IREG-обсерватории.

Агентство провело огромную работу 
по сбору информации, ее уточнению, об-
работке и корректировке. Так, АО «Центр 
международных программ «Болашак» 
представил сведения о стипендиатах «Бо-
лашак» по каждому вузу, Национальный 
центр тестирования – данные по внешней 
оценке учебных достижений студентов, 
департамент высшего и послевузовского 
образования МОН РК – информацию по 
вузам о конкурсе «Лучший преподава-
тель года». В настоящее время только 
по первой анкете, в которой оцениваются 
академические ресурсы вуза, мы исполь-
зуем шесть индикаторов и 36 критериев, 
дополнительно введен критерий по доле 
отечественных профессоров и препода-
вателей, имеющих диплом или ученую 
степень, полученных в университетах 
дальнего зарубежья. Большое внимание 
было уделено публикациям профессуры 
в рейтинговых зарубежных журналах, 
которые определяются по базам данных 
Thomson Reuters и Scopus, так как это 
общегосударственная политика в прове-
дении научных исследований.

Рейтинг деятельности вузов рассчи-
тывался по следующим индикаторам. 
Индикатор 1 – контингент студентов, ин-
дикатор 2 – результаты обучения и число 
образовательных программ, реализуе-
мых в вузе, индикатор 3 – качество ака-
демических кадров, профессорско-препо-
давательский состав, индикатор 4 – науч-
но-исследовательская и инновационная 
работа, индикатор 5 – международное 
сотрудничество, индикатор 6 – информа-
ционное обеспечение, в котором рассма-
тривается информационное наполнение 
сайта для абитуриентов, студентов, ППС 
и всех заинтересованных лиц. Более под-
робное распределение баллов. Индика-
тор 6 отражает уровень информационно-
го обеспечения вуза, связанный с нали-
чием сайта. 

КазНУ им. аль-Фараби – флагман высшего образования Казахстана
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По данному критерию учитываются 
информационное наполнение сайтов, ко-
личество веб-страниц, число документов, 
частота обновляемости, количество ссы-
лок на сайт и посещений, дизайн и удоб-
ство в навигации, представление инфор-
мации на трех языках: казахском, русском 
и английском. Был проведен экспертный 
анализ 70 интернет-ресурсов казахстан-
ских вузов [1].

Независимое казахстанское агентство 
по обеспечению качества в образовании 
представило национальный рейтинг-2013 
лучших вузов Казахстана, сформирован-
ный на основе анализа академических 
статистических показателей, оценки экс-
пертов и опроса работодателей

В генеральном рейтинге лучших вузов 
Казахстана представлено 60 вузов страны.

Лидером рейтинга лучших многопро-
фильных вузов Казахстана стал Евра-
зийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева, на втором месте – Ка-
захский национальный университет им. 
аль-Фараби, третьим в списке идет Юж-
но-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М.О. Ауэзова, далее – Кара-
гандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова, пятерку замыкает Пав-
лодарский государственный университет 
им. С. Торайгырова.

В рейтинге лучших технических вузов 
Казахстана первое место – за Казахстан-
ско-Британским техническим университе-
том, вторую позицию занимает Казахский 
национальный технический университет 
им. К.И. Сатпаева, третье место – у Ка-
рагандинского государственного техни-
ческого университета, четвертое место 
занял Алматинский технологический уни-
верситет, пятое – Казахский агротехниче-
ский университет им. С. Сейфуллина.

В рейтинге лучших гуманитарно-эко-
номических вузов Казахстана лидирует 
Университет «КИМЭП», на втором месте 
– Карагандинский экономический универ-
ситет Казпотребсоюза, третье место – за 
Казахским экономическим университе-
том им. Т. Рыскулова, четвертое – у Ка-
захского гуманитарно-юридического уни-

верситета, и замыкает пятерку Казахский 
университет международных отношений 
и мировых языков им. Абылай хана.

Национальный рейтинг медицинских 
вузов Казахстана открывает Медицин-
ский университет Астаны (Казахская 
государственная медицинская акаде-
мия), далее идет Карагандинский госу-
дарственный медицинский университет, 
третье место – у  Казахского националь-
ного медицинского университета им.  
С.Д. Асфендиярова, на четвертом – Го-
сударственный медицинский универси-
тет г. Семей (Семипалатинская государ-
ственная медицинская академия) и пятое 
место – у Южно-Казахстанской государ-
ственной фармацевтической академии 
(Южно-Казахстанская государственная 
медицинская академия).

Рейтинг педагогических вузов Казах-
стана открывает  Казахский националь-
ный педагогический университет им. 
Абая, затем следует Казахский государ-
ственный женский педагогический ин-
ститут, третье место – у Павлодарского 
государственного  педагогического инсти-
тута, четвертую позицию занимает Актю-
бинский государственный педагогический 
институт, на пятой позиции – Таразский 
государственный педагогический инсти-
тут.

В рейтинге вузов искусства Казахста-
на лидирует Казахский национальный 
университет искусств (Казахская наци-
ональная академия музыки), на втором 
месте Казахская национальная академия 
искусств им. Т. К. Жургенова, на третьей 
позиции – Казахская национальная кон-
серватория им. Курмангазы.

В пятерку вузов, имеющих лучшие сай-
ты, вошли КазНУ им. аль-Фараби, вошли 
ЕНУ им. Л. Гумилева, КИМЭП, КазНТУ 
им. К. Сатпаева, ПГУ им. С. Торайгырова. 
По количеству загруженных документов 
лидируют ЕНУ им. Л. Гумилева, ПГУ им. 
С. Торайгырова, КазНУ им. аль-Фараби, 
КазНМУ им. С. Асфендиярова, ПГПИ. 

Литература 
www. total.kz
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СТУДЕНТТІҢ  өЗІНДІК ЖұМЫСЫНДАғЫ 
ШЫғАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН  

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Г.Е. РЫСБЕКОвА,
дінтану және мәдениеттану  

кафедрасының  аға оқытушысы, п.ғ.к. 

«Рухани  құндылық, биік адамгершілік жоқ жерде үлкен өркениет 
орнату мүмкін емес.  Біз әлемдік  мәдени құндылықтармен 

үндес жаңа заманғы қазақтардың озық ойлы мәдениетін 
қалыптастыруымыз керек».            

Н.Ә. Назарбаев 

Түйін:  мақалада студенттің өзін-өзі шығармашылықпен дамыту 
мәселесін теориялық-әдіснамалық  тұрғыда негіздеу, практикалық жолда-
рын айқындау болып табылады.

Қазақстан қоғамында бо-
лып жат қан әлеуметтік- эко-
но микалық, саяси өзге-

ріс тер, күннен-күнге үдеп келе жат-
қан интеграциялық үрдістер, еңбек 
нарығындағы бәсекелестіктің артуы 
жо ғары оқу орнын бітіретін маман-
дарға қойылатын талаптарды күшей-
туде. Сондықтан да жоғары оқу орын-
дарында уақыт талабына сай білім мен 
ғылымды игерген, сауатты да салауат-
ты, шығармашыл, кәсіби құзыретті, 
ақпараттық мәдениеті қалыптасқан 
мамандар дайындаудың қажеттілігі 
артуда. Қазақстан Республика-
сында білімді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағ-
дарламасында экономиканың тұрақты 
дамуы үшін білімнің сапасын артты-
ру арқылы адами капиталды дамыту 

алға қойылып отыр. Бұл аса жауап-
ты міндеттер.  Қойылған міндеттерді 
шешудің құқықтық негіздерін Қазақстан 
Республикасы «Білім туралы» Заңы, 
Мемлекеттік «Бі лім» бағдарламасы,  
Қазақстан Республикасында білімді 
дамытудың  2011–2020 жылдарға ар-
налған Мемлекеттік бағдарламасы, 
Қазақстан Республикасы білім беру 
жүйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы, Қазақстан Респу-
бликасы жоғары педагогикалық білім 
тұжырымдамасы, Қазақстан Рес пуб-
ликасының бiлiм беру жүйесiн ақпарат-
тандыру тұжырымдамасы  және басқа 
мемлекеттік нормативтік құжаттар 
мен Елбасының жыл сайын Қазақстан 
халқына Жолдау ретінде ұсынатын 
стратегиялық бағдарламалары құ-
райды. Бұл құжаттарда қоғамның 

ШығармаШылыҚ Қабілет
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жаңа типін құру барысында жаңа 
құндылықтар жүйесіне бағытталған, 
білім берудің негізгі мақсаты – жоғары, 
шығармашылық мүмкіншілігі бар, олар-
ды пайдалана алудың тетіктерін мең-
герген  болашақ маман тұлғасы, жас 
жет кіншек бойында  қалыптастыру 
екен дігі нақты көрсетіледі. Студенттер 
оқыту үрдісі барысында, өзін-өзі дамыту 
қажеттілігі қалыптасқан болса, ол еңбек 
етуде алдына қойылған міндеттерді 
шығармашылықпен іске асыратындығы 
күмән келтірмейді. Философия, психо-
логия және педагогика ғылымдарында 
адам тұлғасының қалыптасу мәселесі 
бойынша мол білім қоры жинақталған. 
Адамның жетілуінің мәні мен маңызы, 
шығармашылық бастаулардың көзін ашу 
сияқты көпқырлы, күрделі мәселе өзінің 
тамырын адамзат тарихының тереңінен 
алады. Айта кетер болсақ,  антикалық  
дәуір философтары (Гераклит, Сок-
рат), жаңару кезеңiнiң ойшылдарының   
(Ж.Ж. Руссо, К. Гельвеций, Д. Дидро, 
т.б.), субъективтi идеализм теориясы 
өкiлдерi (И. Кант, Л. Фейербах, И. Фих-
те, т.б.), шығыстың көрнекті ойшылдары 
(Жүсіп Баласағұн, Әбу Насыр әл-Фараби,  
Ш. Уә лиханов), ақындар (А. Құнанбаев, 
Ш. Құдайбердиев, С. Торайғыров), 
ағарту шылар (Ы. Алтынсарин,  М. Жұ-
ма баев, т.б.) еңбектерiнде адамның 
жеке басын, оның ішкі мәнді күштерін 
дамытуға ерекше мән берілген. 

Тұлға дамуын жетілдіру қай заман-
ның болмасын өзекті мәселесі болғаны 
анық. Әсіресе қоғам дамуын тұлға да-
муымен барынша тығыз байланысты-
рып отырған қазіргі Қазақстан Респуб-
ликасы жағдайында бұл аса өткір 
мәселелердің біріне айналып отыр. 
Білім беру жүйесі білімді тереңдетуге 
бағытталған ұмтылысын сақтай отырып, 
өзінің басым бағдарын жеке тұлғаның  
ішкі мүмкіндіктерін өзінің жетілдіруі, 
тұлғалық қасиеттерін өз бетінше дамы-
туына жағдай жасауды жоғары орынға 
қоюда. Өйткені осындай сапаға ие адам 

ғана қай салада болмасын табысты бо-
лып, бәсекеге төтеп бере алады. 

C.И. Ожегов сөздігінде: «Тұлға – 
адам қандай да бір қасиет, қабілет та-
сушы» ретінде қарастырылады да, бұл 
атаудың төмендегі екі негізгі бағытта 
қолданылатындығы келтіріледі: 

– кез келген саналы адам; 
– өзінің психикалық даму үрдісін және 

мінез-құлық, жүріс-тұрысын басқара 
алатын қабілетіне сай деңгейдегі психи-
касы бар адам». 

Философиялық энциклопедияда: 
«Шығар ма шылық – бұрын еш уақытта 
болмаған жаңа бір нәрсе тудырушы 
әрекет» деп жазылған. Шығармашылық 
– жаңа рухани және материалдық құн-
ды лықтарды жасау жолындағы адам 
әрекетінің нәтижесі, жемісі деген де 
тұжы рымдар бар. «Шығару» деген 
сөз ден пайда болатын бұл ұғымның 
жаңалық, жаңашылдықпен туыстас 
екендігін байқау қиын емес. 

Философиялық еңбектерде шығар-
ма шыл тұлға ретіндегі адамның мәні 
оның тарихи кезең мен қоғамдық ор-
тадағы орнына және мақсатты іс-
әрекеттеріне келіп тіреледі. 

Шығармашыл тұлға – өзінің әрекеті 
мен қарым-қатынастары арқылы қоғам-
дық қатынастардың, қоғамдық мұрат-
тардың, құндылықтардың жеке көрінісі 
және субъектісі. 

Акмеология ғылымдарының өкілі 
М.Ә. Құдайқұлов шығармашылық үрдісті, 
оның ішіндегі педагогикалық шығарма-
шылықты жан-жақты талдай отырып:  
«...педагогикалық шығармашылық қабі-
летті дамыту үшін, ең алдымен, оқыту-
шының ойында интуиция мен моти-
вацияның пайда болуы шарт, онан соң 
шабыттану мен жаңаша идеяны ойлап 
табудың негізінде тапқырлық таны-
тып, оған сәйкес жоспар құрып, оны 
табандылықпен іске асыра білуі қажет», 
– деп есептейді [2. 36 б.]. 

Менің пікірімше, өзін-өзі дамытумен 
тұрақты айналысатын оқытушыда бас-
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қаны қайталамаушылық, тапқырлық,  
та лант тылықтың болары хақ. 

Ол кешегі жасағанына бүгін қанағат-
танбаудан, жаңа кәсіби биіктерді бағын-
дыруды мақсат тұтудан тұрады. 

Шығармашылықпен өзін-өзі  да-
мыту туралы сөз қозғағанда, өзін-өзі 
түрлендіруде өзгеше шығармашылық 
ойлар мен шешімдерді іздестіруге ба-
ғытталған жасампаздық шығарма шы-
лық іс-әрекет негізінде орын алатын 
сандық немесе сапалық өзгерістер ту-
ралы айтамыз. 

Шығармашылық   – жаңа руха-
ни және материалдық құндылықтарды 
жасау жолындағы адам әрекетінің 
нәтижесі, жемісі. 

Шығармашыл тұлға – өзінің 
әрекеті мен қарым-қатынастары арқылы 
қоғамдық қатынастардың, қоғамдық 
мұраттардың, құндылықтардың жеке 
көрінісі және субъектісі. 

Шығармашылық – ең алдымен, 
адам әрекеті. Шығармашылықты әрекет 
түрінде қарастыру адам дамуының 
мүмк ін дігінің шексіздігін көрсетеді және 
оның өзін белсенді етуге бастайды. 

Бiздің қарастырып отырған оқушылар 
мен студенттердің шығармашылықпен 
өзін-өзі дамытуы олардың өз бе тін-
ше, сонымен қатар арнайы да ұйым-
дастырылатын үрдiс. Онда  оқушы мен 
студент белсенді әрекет, ака де миялық 
ұтқырлық жағдайында болуға тиісті. 
Мұндай білімдік әрекетте теориялық ма-
териал сол бiлiм алушының өз әрекеті 
арқылы меңгерілуі қажет десек, осы үрдiс 
үшiн ол объект те субъект те болады. 

Тұлға – жеке адамның өзіндік адам-
гершілік, әлеумет тік, психологиялық  
қырларын ашып, адамды саналы іс-
әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде 
жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның 
әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, 
қоғамның даму жемісі және белсенді 
қызмет ету мен қарым-қатынас орнату 
арқылы жеке адамды әлеуметтік қаты-
настар жүйесіне енгізудің жемісі [3.75].  

Тұлғаның иерархиялық құрылымына 
назар салайық:

Бағытталуы – тілегі, ұмтылысы, 
қызығушылығы, бейімділіктері, иде-
алдары, көзқарастары, сенімдері. 

Тәжірибесі – білім, іскерлік, дағды, 
әдет.

Психологиялық үрдістер – ерік, 
сезім, эмоция, ойлау. 

Биопсихологиялық қасиеттер – 
темперамент жас. 

Іс-әрекет тұлғаны қалыптастыруда 
жетекші рөл атқарады.  Екіншіден, тұл-
ғаның қалыптасуы барысында оның 
мәдениеті де қалыптасады. Ал іс- 
әрекетті табысты орындау үшін оны 
қызықтыратын мақсаты анықталып, 
құралдары тиімді таңдалуы керек. Себебі 
іс-әрекеттің нәтижелі болуы тұлғаның 
еңбекқорлығы мен шығармашылығына 
байланысты іске асады. 

Психологтардың пікірінше, іс-әре-
кет құрылымы оның кезеңдерінің ара-
сындағы бірізділікпен және сабақтас-
тықпен анықталады.  Сондықтан іс-әре-
кет тің мотивациялық, мақсаттылық, 
орын даушылық жақтарын қарастыру 
аса маңызды. 

Шығармашылық әрекет туралы  
ға лым Ә. Амирова тұлғаның шығарма-
шылық міндеттерді өз бетінше шешуі: 
білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға тасы-
малдай алуы, белгіліден жаңа мәселені 
көре білуі, объектінің жаңа қызметін 
байқай алуы, жаңа соны шешімдер 
қабылдауы деген пікір білдіреді. Шығар
машылық –  тек адамға ғана тән құ-
былыс. Сондықтан студенттердің өзін- 
өзі шығармашылықпен дамыту үрді сін, 
құрылымдық компоненттерін төмен де-
гідей бейнеледік (1-сызба) [4.90].

Менің ойымша, бұл сипаттама оқу-
шылар мен студенттердің шығарма шы-
лықпен өзін-өзі  дамыту барысында: алға-
шында, оқу кезінде, одан кейін кәсіби-
шы ғармашылық іс-әрекетте бағдар-
лануы тиіс үлгі болып табылады. Оқыту 
үрді сінде оқушы мен студенттердің 
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2-сызба  –  Шығармашыл тұлғаның қасиеттері 

1-сызба  

Шығармашылыққа сұраныс

Оқушы мен студенттің мақсаты Оқытушының мақсаты

Шығармашылық мақсаттарын
 түсіну

Оқытушының фасилитаторлық əрекетіОқушымен студенттің шығармашылық-
танымдық əрекеті

Шығармашылық-танымдық əрекетті басқару

РеференцияҚанағаттану

Оқушы мен студенттердің өзін-өзі 
шығармашылықпен дамытуы
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жеке тұл  ғасын шығармашылықпен өзін-
өзі да мытуға ынталандыратын жағдай 
жасалса, олардың кәсіби және үздіксіз 
білім алу мәселелері «өзіндік үрдістер» 
арқылы шешілер еді. Бүгінде оқытушы-
тәжірибеші жеке тұлғаның бөлек 
қасиет терімен қоса білім алушының 
тұтас жеке тұлғасын көріп, білуі қажет, 
оның шығармашылық қабі леттерінің 
дамуының болашағы, зор мүм кіндіктері 
назардан тыс қалмауы  керек.

       Көрсетілген психикалық қасиеттер-
дің әрқайсысы – шығармашылық ойлау-
ды дамытуға түрткі болатын дербес сапа. 
Шығармашыл тұлғаның психикалық қа-
сиет терінің ең негізгілерінің бірі – ойлау 
тереңдігі, қайталанбастығы. Ғылымдар 
жүйесін оқып-үйрену студенттердің 
ойлау, есту, т.б. жоғары психикалық 
үде рістері дамуының мейлінше биік 
дәрежеге көтеріліп, шығармашылық іс-
әрекетке айналуын талап етеді. Осыған 
орай, өзіндік жұмысқа білімді студент 
саналы түрде терең ой елегінен өткізе 
отырып, қарастыруы қажет [5.83].

Шығармашылық – бұл нақты іс-
әрекет барысында жүзеге асырылатын 
өз бастауы, өту барысы және нәтижесі 
болатын үдеріс. Бұл үдеріс 3 кезеңнен 
өтеді: дайындық, ізденіс, орындау. Осы 
деңгейлерге сәйкес шығармашылық 
қабілеттердің құрылымын анықтайды, 
өз бойынан оларды талдайды, бағыттай 
отырып дамытады және жетілдіреді. 
Өзін-өзі шығармашылықпен дамытудың  
негізгі белгілері адамның жемісті тір-
шілігін қамтамасыз ете отырып, оның 
қабілеттіліктеріне негізделеді. Тұл-
ғаның белгілі бір әрекетке қабілеттілігі 
қаншалықты жоғары болса, оның 
бойын да сол іс-әрекетке қызығушылығы 
соншалықты артады. 

Өркениеттің қарқынды дамуының 
негізгі қозғаушы күші шығармашыл 
тұлға екені белгілі. Төмендегі сурет-
те шығармашыл тұлғаны сипаттайтын 
қасиет – сапаларды графикалық бейне-
леп көрелік. 

Психология мен педагогикада шы-
ғар   машылық әрекет – тұлғаның шығар -
ма шылық міндеттерді өз бетінше шешуі: 
білім-білік, дағдыны жаңа жағ дайға 
тасымалдай алуы, белгіліден жаңа 
мәселені көре білуі, объектінің жаңа 
қызметін байқай алуы, жаңа, соны 
шешімдер қабылдауы деген мәнге ие. 

Мұндай әрекет оның тұлғалық: 
1) жеке адамның қайталанбас 

өзіндік ерекшелігі, тек соған тән ерек-
шеліктердің жиынтығы; 

2)  басқа адамдардан өзінің әлеумет-
тік мәнді ерекшеліктері тарапынан сипат-
талатын адам; индивидтің психикасы 
мен тұлғасының өзіндік ерекшелігі, оның 
қайталанбастығын қалыптастырады. 
[6.33]

Шығармашылыққа баулудың, өзіндік 
іс-әрекетін ұйымдастырудың төменде-
гідей түрлері бар. Олар:

– тақырыпты мазмұнына сай жинақ-
тау;

– арнайы бір тақырыпқа пікірталас 
тудыру; 

– шығарма, шағын әңгіме құру;
– сөз жұмбақ құру, шешу;
– қиялдау арқылы сурет салу; 
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу 

шығармашылыққа баулуға, шәкірт 
бойындағы талант көзін ашып тілін 
байыту қиялын ұштаумен өз бетінше 
ізденуге зор әсерін тигізеді.

«Дінтану» мамандығы бойынша 
білім алып жатқан студенттердің тапсы-
ратын өзіндік жұмыстарының мазмұны 
мен ерекшеліктері бар. Студенттердің 
өзіндік жұмысы – аудиториядағы 
сабақта және одан тыс уақыттағы 
студенттің жеке танымдық қызметінің 
жемісі. Өзіндік жұмысы көп қырлы, анық, 
бір жүйеге келтірілген, нақты білім мен 
тәжірибелік ептілікке бағытталуы тиіс. 
СӨЖ тапсырмасы, қосымша оқу мате-
риалын нәтижелі меңгеруге мүмкіндік 
туғызады. Өзіндік жұмыстың қажеттілігі 
тек анықталған аудиториялық сағат 
санымен ғана шектелмейді, көпшілік 
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дәрежеде алған білімді шығармашылық 
дәрежеде ұғынуға және өзіндік ізденуге 
қажеттілік тудырады. Дайын білімді алу-
мен қатар оны тәжірибелік дағдымен 
толықтыру маңызды. Материалдар-
ды дұрыс таңдау, шығармашылық із-
деністі ықпалды ойластыру, болашақ 
мамандықтың құзіреттілік қабілетін білу-
ге  мүмкіндік береді.

Студенттің өзіндік жұмысы 3 түрге 
бөлінеді: аудиториядағы өзіндік жұмыс; 
аудиториядан тыс өзіндік жұмыс; сту-
денттің ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Студенттің өзіндік жұмысын өткізу 
формасы әртүрлі, бұл – конспект-
пен, оқу құралдарымен, нормативті-
құқықты актпен, нақты жайды шешетін 
тапсырманың жиынтықтарымен жұмыс 
жасау. Сту денттің өзіндік жұмысының 
тематикасы аудиториядағы сабақпен 
қисынды байланыста анықталады. 

Студенттің өзіндік жұмысын баға-
лау критериясы: 

– тақырыптың өңделу деңгейі; 
– тақырыпқа байланысты арнайы 

оқу лықтармен қамтылуы; 
– қорытындылардың ғылыми жағы-

нан дәлелділігі; 
– баяндаманың сауаттылығы; 
– жұмысты дайындау ұқыптылығы. 
Қорыта айтқада, қазіргі мектептер-

де оқушыларға, ЖОО студенттеріне 
өзіндік шығармашылық жұмыстарын 
ұйымдастыру оқытудың жалпы әдісте-
месінің маңызды бағыттарының бірі не 
айналуда. Бұл болашақ жас маман-
дардың танымдық белсенділігін арт-
тыру қажеттілігімен, оқыту процесін 

есте сақтау мектебінен ойлау мектебіне 
айналдыруға негізделген. Өзіндік жұмыс 
нәтижесінде алынатын білім мен 
ақпараттың көлемі көбіне студенттің 
өзінің жеке, яғни оның ниеттілігіне, оқу-
әдістемелік әдебиеттермен, моногра-
фиялық еңбектермен өз бетінше жұмыс 
істей білуіне, әртүрлі пәнге деген 
қызығушылығына және т.б. қасиеттеріне 
байланысты болады, сондай-ақ оқу 
процесін ұйымдастырудың бүкіл жүйесі 
өзіндік жұмыстарға бағытталып, студент-
терді шығармашылыққа ынталандыру  
қажет. 

Әдебиеттер: 

1. ҚР Президентінің «Қазақ-
стан- 2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына жолдауы. 

2. Құдайқұлов М.Ә. Нарықтық 
оқытудың жүйесі мен технологиясы. – 
Алматы: ҚазҰПУ, 2010. – 152 б.

3. Жарықбаев Қ. Жалпы психология: 
оқулық. – өңделiп 5-шi басылуы. – Ал-
маты: Эверо, 2004. – 415 б. 

4. Амирова  А.С. Педагогикалық  тех-
нологияларды  оқу-тәрбие үдерісінде 
пайдалану әдістемесі: оқу-әдістемелік 
құралы. – Алматы, 2011. – 321 б. 

5. Мұқанов М. Жас және педа гогика-
лық психология. – Алматы, 2000. – 247. 

6. Тұрғынбаева Б.А. Мұғалімнің шы-
ғар машылық әлеуметін біліктілікті арт-
тыру жағдайында дамыту: теория және 
тәжірибе. –  Aлматы, 2005. – 174. 
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Олимпиада  

«аль-Фараби»
1. Was ist richtig?
Lesen Sie … fünfte Kapitel des Romans.
A)die
B)der
C)das
D)eine
E)ein

2. Wählen Sie die richtige Variante:
Das ist … schönste Bild in der Galerie.
A) ein
B) eines
C) das
D) die
E) eine

3. Ergänzen Sie den bestimmten Arti-
kel im richtigen Fall:

A) In ... Nordafrika liegen die arabischen 
Staaten.

B) Er liebt Deutschland und kommt jedes 
Jahr einmal in ... Bundesrepublik.

C) In Nordamerika spricht man Englisch.
D) ... Wien ist die grösste Stadt Öster-

reichs.
E) ... Zürich ist die grösste Stadt der 

Schweiz.

4. Setzen Sie den richtigen Artikel 
ein:

... Ministers Sohn wurde Direktor
A) das 
B) eines der
C) einer
D) des
E) den

5. In welchem Satz gebraucht man 
das Verb „sollen“ / = nicht „wollen“/

A) Warum essen Sie so wenig? … Sie 
nicht noch einen Apfel?

B) Morgen ist frei, da kann ich schlafen, 
so lange ich…

C) Am Wochenende bin ich ganz allein. 
… du mich mal besuchen?

D) Damira hat morgen Geburtstag. Wir … 
ihr eine Puppenküche shenken.

E) Toni bittet mich dringlich, ich … ihm 
500 Euro leihen. Aber ich habe selber nur 
400.

6. In welchem Satz drückt das Modal-
verb die Zukunft aus?

A) Sie wollen diese Aufgabe Zusammen 
machen.

B) Jetzt musst du aufmerksam sein!
C) Hier darf man nicht rauchen!
D) In der nächten Stunde sollen Sie aus-

führlich über diese Methode berichten.
E) Ich mag die Apfelsinen sehr.

7. Was ist richtig?
Mein Auto ist kaputt, ich ... ein Taxi neh-

men.
A) darf
B) soll
C) mag
D) muss
E) möchte

8. In welchen Satz gebraucht man 
das Verb „legen“ / nicht „liegen“/

A) Der Ball? Der … hinten auf dem Ses-
sel!
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18 

B) Unser Garten … direkt am Meer.
C) Komm, Nikolaus, … dich zu mir aufs 

Sofa.
D) Täglich … er bis halb elf in Bett.
E) Der Junge … in der Infektionsabteilung 

des Krankenhauses.

9. Waehlen Sie den Objektsatz
A) Die Strasse, durch die wir jetzt fahren, 

ist die Hauptstrasse.
B) Wenn er nach Almaty fahrt, besucht er 

mich immer.
C) Seitdem Peter in Kasachstan lebt, 

spricht er schon besser Kasachisch.
D) Die Mutter geht in die Poliklinik, damit 

der Arzt sie untersucht.
E) Er bat die Sekretaerin, dass sie ihn 

rechtzeitig anruft.

10. In welchem Satz gebraucht man 
“was” (=nicht dass)?

A) Ich habe das Buch schon gelesen, … 
ich zum Weihnachten bekommen habe.

B) Er hat mir ein Buch geschenkt, … sehr 
interessant ist.

C) Hast du alles verstanden, … du gele-
sen hast?

D) Vorigen Sonntag fand ein Fussball-
spiel statt, … unsere Mannschaft gewonnen 
hat.

E) Was machst du mit dem Geraet, … dir 
dein Onkel gekauft hat?

11. Waehlen Sie den Objektsatz:
A) Nachdem der Professor den Vortrag 

beendet hatte, stellten die Studenten viele 
Fragen an ihn.

B) Sie hilft nur (dem), wem sie helfen will.
C) Er singt immer, ausser er Halsschmer-

zen hat.
D) Dadurch, dass er rechtzeitig operiert 

wurde, blieb er am Leben.
E) Geh frueh ins Bett, damit du morgen 

ausgeschlafen bist.

12. Waehlen Sie die richtige Variante:
Die Kinder brauchen Buecher, die … ge-

fallen.
A)ihnen
B)sie
C)ihrem

D)ihm
E) es

13. Was ist richtig ?
Ich gratuliere … zum Geburtstag.
A) Ihnen
B) Sie
C) ihn
D) dich
E) sie

14. Wählen Sie die richtige Variante:
Auf dem Sportplatz … Fussball …
A) wird … gespielt
B) wurden … gespielt
C) wurden … spielen 
D) werden … spielen
E) sind … gespielt

15. Wählen Sie die richtige Variante:
Es … hier fleissig …
A) werden … gearbeitet
B) wurden … gearbeitet
C) wurdet … gearbeitet
D) werden … gearbeitet
E) wird … gearbeitet

16. In welchen Satz Gebraucht man die 
Präposition „von“.

A) Die Arbeit an der Aussprache wird … 
den Rekorder erleichtert.

B) Beim ihm wurde das Interesse am 
Sport … die Fernsehprogramme geweckt.

C) Die Städte unseres Landes werden … 
Autobahnen miteinander verbunden.

D) Der Erfolg dieses jungen Sportlers 
wird… seinen Wille zum Sieg erklärt.

E) Der Text wird … der Studentin laut 
gelesen.

17. Was ist richtig?
Ich lebe in ... grossen Stadt.
A) einer
B) einem
C) dem
D) eine
E) die

18. Ergänzen Sie den bestimmten Arti-
kel im richtigen Fall:

A) Morgens trinke ich ... Tee, nachmittags 
... Kaffee.
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B) Ich möchte ohne ... Arbeit nicht leben.
C)... Arbeit meines Freundes ist nicht 

leicht.
D) Wenn du ... Hunger hast, mach dir ein 

Butterbrot.
E) Aus ... Angst reagierte er völlig falsch.

19. Wahlen Sie den Konditionalsatz:
A) Ich kam nicht, weil ich viel zu tun hatte.
B) Ich werde den Text uebersetzen, wenn 

du mir ein Woerterbuch gibst.
C) Ist der Schueler fleissig, so lernt er die 

neue Fremdsprache schnell.
D) Der Lehrer wiederholt den Satz noch 

einmal, damit die Hoerer ihn richtig verstehen.
E) Nachdem er die Schule absolviert 

hatte, begann er an der Universitaet zu stu-
dieren.

20. Wählen Sie die richtige Variante(im 
Perfekt):

… es kalt geworden?
A) sein
B) war
C) ist
D) hat
E) hatte

21. Im Passiv gebraucht man:
A)bleiben
B)haben
C)sein
D) machen
E) wissen

22. Im Passiv wird nicht gebraucht:
A) schreiben
B) geben

C) nehmen
D) sagen
E) haben

23. Wählen Sie die richtige Variante:
Das Zimmer wurde … Sonne hell be-

leuchtet.
A)mit der
B)durch die
C)aus der
D)von der
E)über der

24. In welchem Satz gebraucht man 
“was” (=nicht dass)?

A) Ich habe das Buch schon gelesen, … 
ich zum Weihnachhten bekommen habe.

B) Er hat mir ein Buch geschenkt, … sehr 
interessant ist.

C) Hast du alles verstanden, … du gele-
sen hast?

D) Vorigen Sonntag fand ein Fussball-
spiel statt, … unsere Mannschaft gewonnen 
hat.

E)  Was machst du mit dem Geraet, … dir 
dein Onkel gekauft hat?

25. Waehlen Sie den Objektsatz:
A) Nachdem der Professor den Vortrag 

beendet hatte, stellten die Studenten viele 
Fragen an ihn.

B) Sie hilft nur (dem), wem sie helfen will.
C) Er singt immer, ausser er Halsschmer-

zen hat.
D) Dadurch, dass er rechtzeitig operiert 

wurde, blieb er am Leben.
E) Geh frueh ins Bett, damit du morgen 

ausgeschlafen bist.
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1. Определите содержание понятия 
«буржуазный реформизм»:

А. Политика правящих кругов, направ-
ленная против интересов трудящихся

В. Политика отказа от классового ком-
промисса буржуазии и пролетариата

С. Политика правящих кругов, направ-
ленная на удовлетворение требований   тру-
дящихся и подавления буржуазии

Д. Политика правительства или партии 
с целью  урегулировать социально-экономи-
ческие и политические противоречия путем 
компромиссов,  преобразований, которые 
бы облегчили положение трудящихся, обе-
спечили классовый мир.

Е. Борьба против реформаторского 
пути развития, за проведение революций

2. Введенный Петром I Сенат обла-
дал правами:

А. Контролировать систему админи-
стративного управления

В. Контролировать правосудие, сбор и 
расход налогов, торговлю, военное  дело, и 
др.

С. Проводить политический сыск
Д. Контролировать деятельность  Бояр-

ской Думы
Е. Контролировать деятельность церк-

ви и духовенства

3. «Доктрина Монро» гласила (1822 г. 
США):

А. США не допустят  основания новых 
колоний европейских государств в Америке

В. США предложили европейским госу-
дарствам  переделить территорию колоний 
в Америке

С. Требование к европейским государ-
ствам согласиться на независимость  их се-
вероамериканских колоний

Д. Обязательство мировому сообще-
ству не проводить экспансионистскую по-
литику

Е. О завоевании  США сфер влияния по 
всему миру

4. Спарта по своему социально-эко-
номическому положению относилась к 
следующему типу полисов

   А. Торговому
   В. Ремесленному
   С. Земледельческому

   Д. Торгово-ремесленному
   Е. Скотоводческому

5. Как называлось народное собра-
ние в Спарте?

    А. Буле
    В. Ареопаг
    С. Апелла
    Д. Герусия
    Е. Парламент

6. Основоположником Спартанского 
строя считался...

    А. Лисандр
    В. Ликург
    С. Плутарх
    Д. Леонид
    Е. Давид

7. Афинский реформатор, устано-
вивший новое административное деле-
ние, основанное на территориальном 
принципе

   А. Писистрат
   В. Клисфен
   С. Драконт
   Д. Солон
   Е. Спартак

8. «Великой Грецией» назывались 
гре ческие колонии...

   А. Северного побережья Африки
   В. Причерноморья
   С. Малоазийские
    Д. Южной Италии и Сицилии
    Е. Северной Италии

9. Греческий аристократ, прожив-
ший 16 лет в качестве заложника в Риме, 
автор «Всеобщей истории» в 40 книгах, 
охватывающтх период трех Пунических 
войн (c 264 по 146 гг. до н.э.).

    А. Посидоний
    В. Полибий
    С. Диодор
    Д. Дионисий Галикарнасский
    Е. Спартак

10. Автор  «Римской истории», в ко-
торой освещены события с 60-х годов I в. 
до н.э. и до падения республики

     А. Тит Ливий
     В. Великий Патеркул
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     С. Дион Кассий
     Д. Аппиан
     Е. Шумер

11. Крупнейший государственный 
дея тель Рима, полководец, автор «За-
писок о галльской войне»  и  «Записок о 
гражданской войне»

    А. Секст Помпей
    В. Марк Тулий Цицерон
    С. Гай Юлий Цезарь
    Д. Гай Марий
    Е. Дарий

12. Традиционная дата основания го-
рода Рима...

      А. 754-753 гг. до н.э.
      В. 494 г. до н.э.
      С. 287г. до н.э.
      Д. 264 – 241 гг до н.э.
      Е. 500-525 гг. до н.э.

13. Один из важнейших органов Рим-
ской Республики, восходящий к совету 
старейшин

      А. Народное собрание
      В. Конции
      С. Нобилитет
      Д. Сенат
      Е. Штат

 14. Два высших должностных лица 
Римской Республики с 434 г. до н.э., из-
биравшихся раз в 5 лет на 1,5 года, ве-
давшие переписью граждан списками 
членов сената, налогами и т.д.

      А. Консулы
      В. Преторы
      С. Цензоры
      Д. Эдилы
      Е. Посол

15. Императорская казна и финансо-
вое управление, выделившееся из казны 
сената и ей противостоявшее

    А. Фиск
    В. Ценз
     С. Эдикт
     Д. Эрарий
     Е. Цензура

16. Обожествление человека, пред-
ставление о Богах, как  сильных, пре-

красных людях, которые бессмертны и 
обладают военной молодостью

    А. Фатализм
    В. Космизм
    С. Объективизм
    Д. Антропоморфизм
    Е. Субъективизм

17. В каком  сражении  времен греко-
персидских войн героически сражался и 
погиб отряд из 300 спартанцев во главе 
с царем Леонидом?

    А. В Марафонском сражении
    В. В Фермопильском
    С. В Саламинском
    Д. В битве при Платеях
    Е. В битве при Ассирии

18. Древнегреческая философская 
школа, основанная Законом в Афинах  
300 г.  до н.э.

   А. Стоическая 
   В. Эпикурейская
   С. Академия
   Д. Натурфилософская
   Е. Античная

19. В риме беднейшие слои населе-
ния «Люди, не имевшие ничего, кроме 
детей»

  А. Зевгиты
  В. Плебеи
  С. Пролетарии
  Д. Легионеры
  Е. Прекарий

20. Наиболее активная часть необи-
литета в Риме, противостоящая популя-
рам

    А. Оптиматы
    В. Понтифики
    С. Апологеты
    Д. Перегрины
    Е. Протестанты

21. Какой из нижеперечисленных  ис-
точников имеет отношение  к истории 
фран ков VI века?

   А. «Вестготская правда»
   В. «Саксонская правда»
   С. «Бургундская правда»
    Д. «Салическая правда»
    Е. «Лангобардская правда»

олимпиада  «аль-Фараби»



22 

22. Автор «Джоконды»...
    А. Леонардо да Винчи
    В. Рафаэль
    С. Боттичелли
    Д. Микеланджело
    Е. Джотто

23. К какому королю принадлежат  
знаменитые слова: «Государство – это 
я!»

    А. Карл І Стюарт
    В. Людовик хІV Бурбон
    С. Генрих VІІІ Тюдор
    Д. Филипп ІV Красивый Капетинг
    Е. Генрих ІІ Плантагенет

24. В каком королевстве находилось 
родовое гнездо Генриха  І V Бурбона?

    А. Фландрия
    В. Бургундия
    С. Наварра
    Д. Гасконь
    Е. Шампань

25. Где находится исконная земля 
арабов?

    А. Аравийский полуостров
    В. Балканский полуостров
    С. Скандинавский полустров
    Д. Пиринейский полуотров
    Е. Нет правильного ответа

1. Каким событиям посвящена поэма 
Гомера «Илиада»?

     А. Греко-персидским войнам
     В. Истории Афин
     С. Пелопоннесской войне
     D. Троянской войне
     E. Гражданской войне

2. Афины относились к следующему 
типу полисов:

    A. Торговому
    В. Ремесленному
    С. Земледельческому
    D. Торгово-ремесленному
    Е. Скотоводческому

3. Как называется передача  вассалу  
феода во владение?

   А. Бенефиций
   В. Инвеститура
   С. Рента
   Д. Лен
   Е. Аллод

4. Личный договор между вассалом 
и сеньором называется...

     А. Феод
     В.  Оммаж
     С.  Фуа
     Д.  Конклав
     Е.  Консилиум

5. Ренесанс – это...
А. Движение за преобразование католи-

ческой церкви
В. Борьба испанцев за этнонациональ-

ную независимость
С. Эпоха возрождения элементов ан-

тичной культуры
Д. Эпоха возникновения городов
Е. Борьба городов за освобождение от 

сеньориальной зависимости

6. Основная причина восстания Уот  
Тайлера 1381 года:

А. Небывалые налоги, связанные с воз-
обновлением Столетней войны

В. Требование крестьянством мест в 
парламенте

С. Непонимание внутренней политики 
Англии

Д. Ряд поражений Англий в Столетней 
войне

Е. Правильно все вышеперечисленное

7. Кто изобрел печатный станок в 
1445 году?

    А. Иоганн Гутенберг
    В. Франсуа Рабле
    С. Франческо Петрарка
    Д. Данте Алигьери
    Е. Джованни Боккачо
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8. Представителем какой эпохи сред-
невнковой истории Европы является 
Мартин Лютер?

    А. Ренесанса
    В. Реконкисты
    С. Реформации
     Д. Возрождения
     Е. Буржуазных войн

9. Труд, значительная часть которого 
посвящена греко-персидским войнам...

    А. «История» Геродота
    В. «История» Рукидита
    С. «Греческая история» Ксенофонта
    Д. «Киропедия» Ксенофонта
    Е. «История»

10. Период греческой истории, назы-
ваемый «гомеровским периодом»

  А. III-II тыс. до н.э.
  В. хI-Iх вв до н.э. 
  С. VIII-VI вв. до н.э.
  Д. V-IV вв. до н.э.
  Е. I-III вв. до н.э.

11. В чьем творчестве достигла рас-
цвета греческая политическая  комедия?

А. Эсхила
В. Софокла
С. Аристофана
Д. Эврипида
Е. Аристотель

12. Греческий мастер, создатель ста-
туи «Дискобола», считающейся одной из 
жемчужин мирового искусства...

   А. Мирон
   В. Фидий
   С. Поликлет
   Д. Леохар
   Е. Геродот

13. Представитель направления в 
философии, называемой  натурфилосо-
фией

 А. Аристотель
 В. Платон
 С. Пифагор
 Д. Протагор
 Е. Кант

14. Кто открыл морской путь в Ин-
дию?

     А. М. Поло
     В. В. да  Гама
     С. Дж. Кук
     Д. Ф.  Магелан
     Е. х. Колумб

15. Кто совершил первое кругосвет-
ное путешествие?

     А. М. Поло
     В. В. да   Гама
     С. Дж. Кук
     Д. Ф. Магелан
     Е. х. Колумб

16. Феод  –   это...
А. Условное земельное владение
В. Безусловное земельное  владение
С. Европейская стратегия боя
Д. Земельные угодья, принадлежавшие 

общине
  Е. Нет правильного ответа

17. На что было направлено «комму-
нальное движение»?

А. Против сеньориальной власти в горо-
дах

В. Против феодального строя
С. Против церкви
Д. Против тяжелых повинностей
Е. Против короля

18. Кто возглавлял войска монголо-
татар в период угрозы завоевания ими 
Европы?

     А. Чингисхан
     В. Абылай хан
     С. Джучи
     Д. Батый
     Е. Мульке

19. Великий поэт Италии, автор «Бо-
жественной комедии»

     А. Ф. Рабле
     В. Данте
     С. Петрарка
     Д. Боккачо
     Е. Сервантес
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20. Какой стране принадлежит творче-
ство Сервантеса?

     А. Англия
     В. Франция
     С. Германия
     Д. Испания
     Е. Италия

21. Автором фрески «Страшный суд» 
в Сикстинской капелле Ватикана являет-
ся...

    А. Леонардо да Винчи
    В. Рафаэль
    С. Боттичелли
    Д. Микеланджело
    Е. Джотто

22. В чем заключалась коренная осо-
бенность Английской буржуазной рево-
люции ХVII в.

А. Активное участие в ней пролетариата
В. Союз пролетариата и крестьянства
С. Союз буржуазии и пролетариата
Д. союз буржуазии с новым дворянством 

и религиозная окрашенность
Е. Борьба с иностранными интервента-

ми

23. Найдите правильное определение, 
характеризующее смысл понятия «пури-
танизм»

А. Течение в период Английской буржу-
азной революции, являвшееся противником  

англиканской церкви и абсолютистского 
строя

В. Одно из направлений в идеологии 
Просвещения

С. Идейное течение среди высшего ан-
глийского духовенства, придерживающегося    
устоев старого порядка

Д. Движение за распространение католи-
цизма в Англии

Е. Движение  пролетариата за политиче-
ские права

24. Самый значительный по содержа-
нию аграрный закон Английской револю-
ции, принятый в 1646 г.:

А.  Об отмене огораживаний
В.  Об отмене рыцарского держания
С. О распашке общинных земельных 

пус тошей
Д. Об отмене частной собственности на 

землю
Е. О продаже с торгов земель короля

25. Когда  произошла битва, получив-
шая название «битва народов»?

А. 18 июня 1815 года при Ватерлоо
В. 26  августа 1812 года  битва под Бо-

родино
С. 21 октября 1805 г. битва у мыса Тра-

фальгар
Д. 16-19 декабря 1813 г. битва под Лейп-

цигом
Е. Октябрь 1805 года битва при Аустер-

лице

олимпиада  «аль-Фараби»



Al-Farabi.kz  25

                                    Қ.А. ЗАТОв,
  философия ғылымдарының кандидаты,

                                                   әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
                                                        ғылым философиясы және дінтану

                                   кафедрасының доценті

ДІНТАНУ – ҚОғАМ ҚАЖЕТТІЛІГІНЕН  
ТУЫНДАғАН МАМАНДЫҚ

Саналы адамзатпен бірге дамып келе жатқан күрделі әрі 
жұмбақ  құбылыстың бірі – дін. Дін – адамзаттың өзін тануға, 
рухани әлемнің тылсым сырын түсінуге  деген талпынысының 
ажырамас серігі. Дін адам мен әлемнің, көзге көрінетін дүние және 
байқала бермейтін құпия тіршіліктің тұтастығын қамтамасыз 
етеді. Адамға ауа, су, жылу, азық-түлік қаншалықты қажет болса, 
рухани сусын да соншалықты қажет. Миллиондаған адамдардың 
діннен сусындайтыны, діннен жан азығын табатындығы да 
сондықтан. Ғылым дамыған сайын дінге деген қажеттілік 
сарқылады деп сәуегейлік танытқан ғалымдардың болжамының 
күйреуі де осыны айғақтайды.

Ғасырлар бойы дін қо-
ғам мен мемлекеттің 
тұтастығын қамта ма сыз 

етудің пәр менді құралы болып 
келді. Жаңа тарихи жағдайларда 
дін осы қызметін сақтап қала 
ала ма? Жоқ әлде адамзат 
жалпыламалық пен тұтастықты 
қамтамасыз етудің басқа тетіктерін 
ойлап таба ма? Азаматтық қоғам 
мен құқықтық мемлекеттегі 
діннің рөлі мен орны немен 
айқындалады және оның аталған 
құрылымдармен қарым-қатынасы 
қандай бол мақ және қай бағытта 
дамиды? Міне, осы және басқа да мәселелер дін сияқты нәзік әрі күрделі сала-
да салиқалы ұстанымды қалыптастыруды қажет етеді. Ал еліміздегі дінаралық 
келісімділік пен сұхбатты үйлесімді дамыту өз кезегінде білімді де білікті маман-
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дарды дайындаумен тығыз байла-
нысты. Осы қажеттілікті қамтамасыз 
ету мақсатында ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің шешімімен 1999 жылы 
Қазақ ұлттық университетінің фило-
софия және саясаттану факультетінде 
«дінтану» мамандығы бойынша ба-
калавриат, ал 2001 жылы магистра-
тура ашылды. «Дінтану» маман дығы 
ашылған он жыл ішінде кафедра 
ұжымы республикамызға қажетті ма-
мандар дайындаумен қатар, аталған 
сала бойынша  білім беру стандартта-
рын, типтік бағдарламалар, пәндердің 
оқу-әдістемелік кешендерін жаса-
ды. Дінтанушы мамандар даярлау-
да бұрынғы кафедра меңгерушілері 
профессорлар М.С. Орынбеков, 
Б.К. Құ дайбергенов, Н.Ж. Байтенова 
негізін қалаған дәстүрді 2009 жылғы 
жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 
атанған қазіргі кафедра меңгерушісі 
профессор, А.Д. Құрманалиева жал-
ғастыруда. Профессор А.Д. Құр ман-
алиеваның бастамасымен бакалавр, 
магистратура, РҺD докторларын жаңа 
талаптарға сай даярлау қолға алы-
нуда. Атап айтқанда, индивидуаль-
ды  білім алу траекториялары, білік-
тілік бағыттылықтары анықталып, 
қазіргі Қазақстан мен әлемдік еңбек 
нарығының сұраныстарына сай кәсіби 
білікті мамандар дайындау ісі оң жолға 
қойылды. Бұл – университетіміздің Бо-
лон үдерістеріне кірігуі аясында іске 
асырып жатқан шараларының маңызды 
бір бағыты. Бұл шара бәсекеге қабілетті, 
әлемдік нарықта өз орнын таба алатын 
маман дайындауға бағытталған.

Кафедра ұжымының назарындағы 
тағы бір басты мәселе – білім алушы-
лардың тілдік дайындығы. Қазіргі 
уақытта кафедрада ағылшын, қытай, 
араб тілдерінде дәрістер оқып, 
тәжірибелік сабақтарды өткізуге қабі-
летті ұстаздар қызмет етеді. Со-
нымен қатар шет елдерден жоғары 

білікті профессорлар  шақырылып, 
аталған ғылым саласындағы маңызды 
мәселелер бойынша дәрістер оқуға 
тартылады.

Факультетіміздегі осы мамандықты 
бітірген түлектер түрлі салаларда – 
әділет министрлігінде, құқық қорғау 
органдарында, діни істер жөніндегі 
комитетте, облыстық, аудандық, қа-
ла лық әкімшіліктердің ішкі саясат 
бөлімінде, Қазақстан  мұсылмандары 
діни басқармасында, жоғары және 
орта оқу орындарында жемісті еңбек 
етуде. Магистратураны үздік аяқтаған 
түлектер өз білімдерін шет елдер-
де жетілдіруде. Біздің түлек теріміздің 
бірқатарын Қазақстан  мұ сыл-
мандары діни басқармасы об лыс тық 
және аудандық мешіттерге имам етіп 
тағайындады. Бұл кафедра ұжымының 
университет қабырғасында зайырлы 
және діни білімді терең игеріп, жетік 
ұштастырған мұсылман зиялы қауымын 
қалыптастыруға да өзіндік үлес қосып 
отырғандығын көрсетеді. Сапалы 
білім беру, ең алдымен, оқытушы-
ұстаздардың білгірлігі мен біліктілігіне 
қатысты екені жасырын емес. Қазіргі 
уақытта кафедрада 5 ғылым докторы, 
10-нан аса ғылым кандидаттары еңбек 
етеді. Кафедра ұстаздары өз білімдерін 
жетілдіруге көп көңіл бөледі. Кафедра 
оқытушылары Селжук университетінің 
теология факультетінде (Түркия, Ко-
ния қаласы) ММУ жанындағы Азия 
және Африка елдері институтында, 
Ресей Ислам университетінде, Қазан 
университетінде (Татарстан, Қазан) 
білімдерін шыңдауға мүмкіндік алды. 

Кафедра ұжымы оқытушылықты 
ғылыми зерттеулермен де сабақтас-
тырып келеді. Ғылыми зерттеулердің 
нәтижелері оқу үдерісіне енгізілуде. 
Ғылыми зерттеудің басым бағыты за-
манауи діни жағдайдың өзекті мәсе-
лелерімен байланысты. Соңғы бес жыл-
да авторлық ұжым А. Д. Құрманалиева, 
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Қ.А. Затов, Ш.С. Рысбекова, Қ.М. Бор-
басова, Б.К. Бейсенов, Б.Б. Мейірбаев, 
С.У. Абжалов Білім және ғылым минис-
тр лігінің бірнеше гранттарын ұтып 
алынды. 

Атап айтсақ, «Жаһандану жағда-
йын дағы Қазақстандық өркениет және 
мәдени сәйкестілік жолдарын іздеу» 
(2003-2005 ж.); «Әл-Фараби – Абай: 
са бақ тастық мәселесі» 2005-2008 ж. 
«Ұлттық қауіпсіздік арасындағы діни 
сәйкестілік мәселесі» 2007-2009; «Қа-
зақ стандағы дін», «Исламдағы толе-
ранттылық дәстүрі» 2012-2014 жоба-
сы. Кафедра оқытушылары ҚР жоғары 
білім беру орындары үшін жаңа буын 
оқулықтары «Философия», «Дінтану 
негіздері», «Қазақстандағы діндер», 
«Қазақстандағы жаңа діни ағымдар 
мен культтер», «Мәдениет және өрке-
ниет» «Ғылым философиясы мен та-
рихы» және т.б. оқулықтары мен оқу 
құралдарын  жарыққа шығарды.

Кафедра оқытушылары Алматы 
қаласының әкімдігі және Әділет Де-
партаментімен бірге Қазақстандағы 
заманауи діни жағдайдың тәжірибелік 
мәселелерімен (семинарлар, дөңгелек 
үс телдер, діни сенім бостандығына 
қатысты жаңа заң жобасын талқылау 
және т.б.) байланысты іс-шаралар өт-
кізді, философия және діннің өзекті мә-
се лелері бойынша тұрақты жұмыс істей-
тін теориялық семинарларды ұйым   -
дастыру және өткізумен айналыс ты.

Қазіргі уақытта кафедра жанында 
«Діндерді зерттеу орталығы» жұмыс 
жасайды.  Профессор А.Д. Құрман-
алиеваның жетекшілігімен «Діндерді 
зерт теу орталығы» республикамыздағы 
діни жағдайды талдауды және діни 
әдебиеттерді сараптауды қолға алып 
отыр.

Еліміздегі діни жағдайды ескере 
отырып, ҚР БҒМ мектептердің 9-сынып-

тарына дінтануды факультативті пән 
ретінде енгізді. Мектеп қабырғасынан 
бастап оқушыларға дін тарихы мен 
теориясы туралы терең де толық 
әрі мазмұнды білім беру, жастарды 
дінаралық сұхбат пен келісімділікке 
тәрбиелей отырып, оларды жалған діни 
ағымдардың ықпалынан сақтау аса 
маңызды қоғамдық және мемлекеттік 
мәселе болып табылады. Бұл да 
білімнің сапасы мен тәрбиелік мәніне 
айрықша назар аударуды талап етеді. 
Осыған байланысты факультетіміздің 
«дінтану» мамандығының оқу-әдіс-
темелік кеңесіне жүктелген жауап-
кершілікте артты. 

Жаңадан ашылғанына қарамастан 
«дінтану» көпшілікке танымал және 
қоғамға қажетті мамандыққа айналып 
отыр. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті, философия және 
саясаттану факультетінің «дінтану» 
мамандығы республикамыздағы 
осы са ладағы жетекші оқу орны бо-
лып табылады. Еліміздегі «дінтану» 
мамандығына бөлінген мемлекеттік 
грант иегерлерінің бакалаври-
ат бойынша 70 пайызға жуығы, ал 
магистратураның 100 пайызы әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің «дінтану» бөлімін 
таң дайды. Бұл кафедра ұжымына 
деген үлкен сеніммен қатар келелі 
міндеттер де жүктейді. Өйткені терең 
біліміне сай өнегелі тәрбие алған 
иманды азамат – еліміздің жарқын 
болашағының кепілі.     

Еліміздің дамыған мемлекеттердің 
қатарына қосылуы, бәсекеге қабілет-
тілігі дін саласындағы тұрақтылықпен 
де тығыз байланысты. Дін бірлігі –  ел 
бірлігі. Сондықтан еліміздің ертеңін 
ойлаған жас жеткіншек ғылыми біліммен 
қатар терең діни тәлім де ала білгені 
абзал.      

діНтаНУ
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Г.К.  НУРГАЛИЕвА,
к.э.н., доцент 
кафедры «Учет и аудит»  
КАЗНУ им. аль-Фараби

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ  
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 
В  РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН

Глава государства Н. Назарбаев в Стратегии «Казахстан – 2050» 
перед казахстанцами ставит грандиозную задачу развития Ка-
захстана на всех уровнях, что требует обдуманного и цивилизо-
ванного подхода  к решению поставленных задач. В это важное 
для дальнейшей жизни дело мобилизованы все силы и знания. Каж-
дый казахстанец понимает, что от участия всех зависит реше-
ние поставленных актуальных задач. В послании Президента РК 
к народам Казахстана ясно и четко определены сроки и возмож-
ности решения поставленных задач. Среди приоритетных задач 
развития экономики республики являются  вопросы подготов-
ки специалистов нового поколения. Идея Президента страны за-
ключается в том, чтобы сейчас профессионально-техническое 
и высшее образование должны быть ориентированы, в первую 
очередь, на максимальное удовлетворение текущих и перспектив-
ных потребностей национальной экономики. Это значит, каждый 
студент должен еще в стенах ВУЗа стремиться к приобретению 
практических профессиональных навыков.

В этом направлении в све-
те требований Стратегии 
«Казахстан – 2050» повсе-

местно начаты разъяснительные и 
практические дела. Можно сказать, 
во всех высших учебных заведениях 

разрабатываются конкретные меро-
приятия по новым  направлениям в 
учебном процессе. Например, вопро-
сы подготовки специалистов нового 
поколения были обсуждены недавно 
в Высшей школе экономики и биз-

проФессия
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неса КазНУ им. аль-Фараби, с уча-
стием ведущих специалистов, здесь 
состоялась деловая стратегическая 
дискуссия на тему  «Знание и про-
фессиональные  навыки – ключевые 
ориентиры современной системы об-
разования». В беседе за круглым 
столом обсуждались разносторонние 
вопросы, касающиеся качественной 
подготовки специалистов нового по-
коления. 

Одной из ключевых задач в под-
готовке специалистов, как отметили 
участники круглого стола, является 
применение в учебном процессе пе-
редовых методов обучения студентов 
ведущих вузов страны и мира. Это, 
прежде всего, дать студентам хоро-
шие знания, а в дальнейшем держать 
в поле зрения их трудоустройство, 
обеспечение им надлежащих условий 
для работы, для применения получен-
ных знаний  на практике и причем на 
научной основе. Задача вуза – сту-
дентам необходимо дать огромный 
багаж теоретических знании, но и 
развивать у них широкое аналитиче-
ское мышление. Участники заседании 
у круглого стола сошлись в едином 
мнений, что, например, необходимо 
ввести в учебные планы будущих 
экономистов, бухгалтеров, аудиторов 
предмет «Анализ ситуаций». Вместе 
с тем необходимо широко приме-
нять на уроках «Деловые игры», и в 
обязательном порядке студенты 2-3 
курсов должны иметь возможность 
прохождения практики в различных 
компаниях. Руководители этих ком-
паний должны оказать практикантам 
должную морально-психологическую 
и практическую помощь. По мере воз-
можности они должны суметь откры-
то выдвигать свои идеи, ясно и до-

ходчиво высказывать свои мысли по 
вопросам экономики.

Президент РК Н.А. Назарбаев на-
метил семь направлений первона-
чальной ступени в осуществлении в 
жизнь Стратегии «Казахстан – 2050». 
Этот важнейший в жизни каждого 
исторический документ находит ши-
рокую поддержку казахстанцев. Здесь 
определены значимые катализаторы 
инновационного развития экономики. 
И в этом направлении народ  видит 
путь к большим научным свершени-
ям. Участники круглого  стола, а это 
маститые специалисты своего дела, 
ученые, высказали немало ценных 
предложений в области претворения 
в жизнь программы научного подхода 
к подготовке специалистов высоко-
го уровня. Также за круглым столом 
состоялся обстоятельный разговор о 
проблемах налаживания тесных кон-
тактов вузов с работодателями. Было 
подчеркнуто, что большинство рабо-
тодателей обращают большое внима-
ние на рейтинг вузов. Выпускник хоро-
шего вуза, несомненно, получит хоро-
шую работу. КАЗНУ им. аль-Фараби 
является ведущим вузом, флагманом 
отечественного образования. Но бла-
годаря руководству вуза выпускники 
проходят хорошую практику и умело 
внедряют в жизнь свои теоретические 
знания. На заседании круглого стола 
был затронут очень важный вопрос – 
предоставление возможности студен-
там проходить практику за рубежом, в 
рамках академической мобильности, 
что дает возможность сопоставить  
свои знания со знанием студентов 
ведущих зарубежных учебных заве-
дении. Таким образом, студенты свои 
теоретические знания обогащают 
практическими знаниями. Первосте-
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пенной задачей учебного заведения 
является подготовка специалистов 
высокой  квалификации, которые в 
дальнейшей трудовой жизни смогут 
приносить пользу своей стране, вно-
сить посильный вклад в экономику   
страны, в ее дальнейшее развитие.

Перед началом заседания за кру-
глым столом с вступительным сло-
вом выступила к.э.н., доцент декан 
Высшей школы Экономики и бизне-
са Ермекбаева Б.Ж. Она ознакоми-
ла участников заседании за круглым 
столом с программой проведения 
данного мероприятия. Дискуссия 
одна – это открытый разговор о про-
блемах подготовки квалификациро-
ванных кадров – экономистов высшей 
квалификации. В учебном процессе 
экономики необходимо введение ма-
тематических приемов в методику 
преподавания. Такой прием  или ме-
тод обучения широко применяется и 
в других ведущих вузах страны и за 
рубежом.  Также она отметила о том, 
что важно в преподавании сложные 
по своему значению  понятия дово-
дить до студентов простым языком. 
Это очень важно. 

На заседании круглого стола с 
обстоятельными докладами высту-
пили Шютц Д.А. – исполнительный 
директор Евразийского совета серти-
фицированных бухгалтеров и ауди-
торов ЕССБА, Почетный член Пала-
ты аудиторов РК., Искендирова Б.К. 

– к.э.н., доцент, сертифицированный 
аудитор РК, директор аудиторской 
компании «Альмир Консалтинг», Тай-
гашынова К.Т. – д.э.н., профессор, 
Кенжалин Ж.О. – к.п.н., Генеральный 
директор – Председатель совета 
редакторов ТОО «Казақ газеттері», 
Абишева Ж.А. – к.э.н., доцент, глав-
ный бухгалтер АО «Алматинские га-
зовые сети», Тулегенова П.М. – к.э.н., 
доцент, главный бухгалтер ТОО «Ку-
лан – Ойл», Султанова Б.Б. –  к.э.н., 
доцент, зав.кафедрой «Учет и аудит» 
КазНУ им. аль-Фараби, Алтаев Б.Ш. 
– сертифицированный аудитор РК, 
к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит»   
КазНУ им. аль-Фараби и Тажутов А.х. 
– главный редактор республиканской 
газеты «Экономика».

В своих выступлениях участники 
данного мероприятия вели деловой и 
обстоятельный разговор о проблемах 
улучшения подготовки выскоквали-
фицированных кадров для отраслей 
экономики. По обсужденным вопро-
сам было принято соответствующее 
решение, направленное на качествен-
ную подготовку специалистов в обла-
сти учета и аудита с использованием 
практических финансовых данных 
компаний, и налаживание связи с 
компаниями по осуществлению те-
оретических знаний студентов на 
практике. И в этой связи необходимо 
на государственном уровне наладить 
связи вузов с компаниями.

проФессия
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Қазіргі таңда мемлекеттің білім 
алам, жақсы маман болам де-
ген еліміздің ертеңі болар 

жастарға барлық жағдай жасалуда. Со-
ның бір ұшы бізге де тиді. Біз Қазақ ұлттық 
университетінің  философия және са-
ясаттану факультетінің,  дінтану және 
мәде ниет  тану кафедрасы, мәдениеттану 
маман дығының магистранттары басқа бей -
таныс елдердің мәдениетімен танысуға 
мол мүмкіндік алдық. Кафедра ұжымының 
талмай еткен еңбегінің арқасында бізге 
берілген білімді Корея мемлекетінің аста-
насы Сеул қаласындағы ханьЯнг универ-
ситетінде шеберлігімізді шыңдадық. Мәде-
ниет тану мамандығының өзі әр елдің 
мәдениетін зерттеу болып табылады. Осын-
дай шетелде шеберлік шыңдаудың біз үшін 
берері мол, себебі шетелдік озық дамыған 
тәжірибелерді өзіміздің елімізде де қолдану 
үлкен жетістіктерге жетуімізге кеңінен жол 
ашады. Жалпы шетелде студенттердің 
білімін шыңдау дәстүрі университетіміз 
бен кафедрамызда көптен бері жалғасып 
келе жатқан жақсы дәстүр.  ханьЯанг уни-
верситетінде 56 мемлекеттен 600-ге жуық 
студенттер мен магистранттар жиналды. 
Бір-бірімізбен пікір алмаса отырып, Ко-
рея мемлекетінің мәдениетімен танысып, 
зерттедік. Және де халықаралық «Жазғы мек-
теп» аясында шеберлік шыңдау сабақтары 
мен семинар тренингтеріне қатыстық. Өз 
мәдениеттану мамандығымыздың Корейлік 
тәжірибесімен танысып тереңірек зерттедік. 
Қазіргі таңда Корей мемлекеті мәдениеті 
дамыған және әлемде ұлттық мәдениетін 
сақтап ерекше дамыта білген бірден-бір 
мемлекет болып табылады. Сондықтан да 
мұндай керемет жетістікке жеткізе білетін 
тәжірибені өз елімізде пайдаланып, ежел-
ден сарқылмай келе жатқан мәдениетімізді 
дамыту үшін қолдана білуіміз қажет, сон-
да ғана мәдениетімізді жоғары дәрежеге 

көтере аламыз. Мемлекетіміздің қолға алып 
жатқан бұл жобасының басты мақсаты да 
осы болса керек. Және де көп те ген қызықты 
болашағымызға мол көмегін тигізер 
ақпараттар ала отырып, халықаралық 
дәрежедегі сертификатпен марапатталдық. 
«Ерім дей тін ел болмаса, елім дейтін ер 
қайдан шықсын». Сондықтан да еліміздің 
берген бұл мүмкіндігін дұрыс пайдаланып, 

елімізге зор табыспен қайтарарымыз сөзсіз. 
Кореяда шеберлік шыңдап қана емес және 
де мол әсермен елге оралдық. Шетелде 
алған баға жетпес тәжірибемізбен білімімізді 
алдағы уақытта еліміздің мәдениеті мен 
білімін дамыту бағытында қолданарымыз 
сөзсіз. Кафедрамыздың берген мұндай 
мүмкіндігін  пайдалана білгеніміздің  өзіміз 
үшін де бере рі көп. Бізге осындай керемет 
мүмкіндік силаған мемлекет бастап кафед-
ра қолдаған жобаға үлкен алғысымызды 
айтамыз. 

Философия және саясаттану факультеті, 
дінтану және мәдениеттану кафедрасы

магистрант Р.Қ. Мырзаханов
Жетекші Ж.Ж. Молдабеков

                                                                                             

МЕМЛЕКЕТ БАСТАП КАФЕДРА 
ҚОЛДАғАН ЖОБА

Магистранттар атақты  Everland  
ойын-сауық орталығында  

мәдеНиет
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Қос атауы бар объектілер. Кей 
жағдайда бір географиялық 
объек тінің бірнеше атауы бо-

луы мүмкін. Оңтүстік Азияда орналасқан 
Гималайдың ең биік шыңы Жер ша рын-
дағы ең биік орналасқан нүкте болып та-
былады. Непалда бұл шың Сагарматха 
(«Көк би леу шісі, аспан-
ның шы ңы») деп ата-
лады. Ти беттіктер оны 
Джомолунгма («Жер 
ана құдайы») деп атай-
ды. Ол XIX ғасырдың 
ортасында әлі жете 
зерттелмегендіктен, 
биіктігі жөнінен әлемде 
15-орын алатын шың 
деп есептеліп, еуро-
палықтардың карта-
сында, тіпті, XV Шың 
деп жазылып жүрді. 
Бұл мұз құрсаған жар  -
тасты массивке Фогг 
дей тін геоде зист Үн-
діс  тандағы бри тан дық 
геоде зиялық қыз мет-
тің жетекшісінің құр  ме-
тіне Эверест деп атап, 
картаға тү сір ген бо-
латын. Бі рақ осыншама 
көп атау дың ара  сынан 
уақыт сынынан өткен, 
халық аралық қауымдастық қа был даған 
Джомолунгма атауы ресми деп танылады. 

Қытайдың оңтүстік жағалауында кө-
лемі едәуір үлкен арал орналасқан. Бұл 
аралға қытайлар біздің заманымызға 
дейінгі ІІІ ғасырдың өзінде қоныстанған 
болатын, ал XIII ғасырда арал Қытай 
империясының құрамына ресми түрде 
енгізілді. 1516 жылы бұл аралға алғаш 

аяқ басқан португал-
дар табиғаттың әсем 
көріністеріне таңғалып, 
аралды Формоза («әде-
мі») деп атаған бола тын. 
Еуропалық карталар-
дың кейбіреуінен әлі 
күнге дейін аралдың 
осы атауын кездестіруге 
болады. Аралдың қы-
тай лар қойған атауы 
Тай вань («террасалар 
қойнауы») халықаралық 
деңгейде қолданысқа 
енген ресми атау болып 
табылады. 

Өнеркәсіп револю-
циясы мен жаңа ау-
мақ тарды отарлау нә-
ти   жесінде экономика-
сы нығайып, XVII-XIX 
ғасырларда бүкіл әлем 
мен теңіздердің билеу-
шісіне айналған Ұлы-
британия Азияның 

та лай бөлігін отарына айналдырған 
бола тын. Сол кезеңде әлемдегі аса ірі 

К.Д. КАйМУЛДИНОвА,
география  ғылымдарының докторы, 
география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАР 
СЫРЫ

География 
оқулықтарында ғана емес, 

күнделікті бұқаралық 
ақпарат құралдарында, 

күнделікті өмірде де 
көптеген географиялық 

атауларды (топоним-
дер) кездестіреміз. 

Географиялық атаулардың 
шығу тегі, дамуы, қазіргі 

жай-күйі, мағынасы, жа-
зылуы мен айтылуын 

зерттейтін ғылым то-
понимика деп аталады. 

Топонимдер әртүрлі тілде 
болады, шығу тегі де, 

құрылымы да алуан түрлі. 
Осы атаулардың арасында 

өзіндік ерекшеліктері бар 
кейбір  топтарына қысқаша 

шолу жасаймыз.
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метрополиялардың бірі болған бұл мем-
лекет Қытай аумағының жергілікті халық 
хен-Конг деп атайтын бөлігін басып 
алды. Ағылшын нұсқасында Гонконг 
деп аталған осы аумақты 1842 жылы 
Ұлыбритания отары ретінде жариялады. 
Оңтүстік Қытай теңізінде орналасқан арал 
мен қала осы атауды алды. халықаралық 
келісім негізінде 1997 жылы Қытайға 
қайтарылған бұл аумақты қытайлар Сян-
ган («хош иістер қойнауы») деп атайтын. 
Қазіргі кезде халықаралық деңгейде осы 
екі атау қатар қолданыста жүр. 

Дәл осындай жағдайды Қытайдың 
Сянганнан сәл батысқа қарай жатқан 
тағы бір аумағы (түбек пен көршілес ұсақ 
аралдар) басынан кешірді. Бұл жолы 
отар лаушы мемлекет Португалия бо-
латын: 1520 жылы осы жағалауға келіп 
жеткен португалдар 1680 жылы оны 
түгелімен өзіне қаратып алды. 1999 жылы 
бұл аумақ та Қытайға қайтарылды. Оның 
да қытайлар қойған Аомынь («Шығанақ 
қақпасы»), португалдар қойған Макао 
(шығу тегі мен мағынасы көмескі) деген 
қос атауы қатар қолданылып жүр. 

Саяси мәртебесі даулы аумақтарда 
қос атау жиі кездеседі. Соның бірі – 
Оңтүстік Американың оңтүстік-шығыс 
жағалауында, Атлант мұхитында орна-
ласқан топарал. Бұл аумақ Аргентинадан 
500 км, ал Ұлыбританиядан 12 мың км 
қашықтықта жатыр. Соған қарамастан, 
топарал үшін осы екі мемлекеттің арасын-
да дау әлі шешілмей келеді, тіпті, қарулы 
қақтығыс та болды. 1690 жылы ағылшын 
теңізшісі Джон Стронг осындағы екі басты 
аралдың арасын бөліп жатқан бұғазды 
лорд Фолклендтің құрметіне Фолкленд 
деп атаған болатын, кейіннен бұл атау-
мен ағылшындар бүкіл топаралды атап 
кетті. Аргентинада және басқа бірқатар 
елдерде бұл аралдарды Мальвин арал-
дары деп атайды. 1763 жылы бұл атау-
ды француз теңізшісі Луи Антуан Буген-
виль Франциядағы Сен-Мало қаласының 
құрметіне қойған болатын. Қазіргі кезде 
көптеген карталарда аралдардың ата-
уы қосарланып (біреуі жақша ішінде) 
беріледі. 

Франция жағалауы мен Ұлыбритания 
аралы арасын бөліп жатқан бұғазды 
көпшілік елдерде (соның ішінде Қазақ-
станда) Ла-Манш (французшадан аудар-

ғанда «жең») деп атайды. Немістер 
ресми атауға көшкенге дейін ұзақ уақыт 
бойы Эрмельканал («жең-канал») деген 
жартылай кальканы пайдаланған бола-
тын.  Ағылшындар, сонымен қатар АҚШ 
сияқты ағылшын тілді мемлекеттерде ол 
Ағылшын каналы деп аталады. 

Испаниядағы ең ұзын өзенді испандар 
Тахо деп атайды, бірақ оның португал-
дар қойған атауы Тежу болып табылады. 
Сол себепті осы күнге дейін көптеген кар-
таларда өзен атауы қосарланып (біреуі 
жақша ішінде) беріліп жүр. Дәл осындай 
жағдайды біз немістер Эльба деп, ал чех-
тар Лаба деп атайтын өзеннің мысалынан 
да көреміз. 

«Егіз» атаулар. Кейде бір геогра-
фиялық атау әртүрлі аймақта орналасқан 
объектілерге бірнеше рет қойылуы мүмкін. 
Белгілі бір аймақта ғана емес, дүние жүзі 
бойынша кездестіруге болатын топоним-
дер де бар. Мысалы, АҚШ-та Москва деп 
аталатын 8 елді мекен, 12 Париж, бірнеше 
Лондон, Шанхай, Амстердам және т.б. 
бар екендігі белгілі. «Қоныс аударған 
атаулар» бұрынғы отар аумақтарда көп 
сақталған. Біздің заманымызға дейінгі Іх 
ғасырда Солтүстік Африкада финикия-
лықтар негізін салған Карфаген («жаңа 
қала») қаласының атауы 6 ғасыр өткен 
соң  қазіргі Испанияның оңтүстік-шығыс 
жағалауына Картахена болып өзгерген 
түрде «қоныс аударған». Уақыт өте 
келе,  испандар жаулап алған Оңтүстік 
Америкадағы Колумбияның солтүстігінде 
және Чили жағалауында Картахена деп 
аталатын қос портты қала пайда бол-
ды. Сонымен, бұл атау мыңдаған жылғы 
уақыт сынағынан өтіп, үш құрлықта із 
қалдырды. 

Мұндай атаулардың пайда болуының 
бірнеше себептерін атап өтуге болады. 

– Біріншіден, жаңа жерге қоныс ау-
дарған адамдар туған жерін сағынып, 
оның атауын жаңа жерге қоюы мүмкін. 
Ұлы географиялық ашылулар кезінде 
және сол ашылулар нәтижесінде жаңа 
жерлерді игеру барысында егіз-атаулар 
саны көбейді. Мысалы, Австралияға 
қоныс аударған ағылшындармен бірге 
Ұлыбританиядағы атаулар да «қоныс 
аударды»: оңтүстік материкте жаңа Ли-
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верпуль, Кардифф, Ньюкасл, Кимберли 
пайда болды. Дәл осындай атаулар АҚШ 
пен Канада жеріне де орнықты. 

– Екіншіден, отарланған аумақтар-
дағы жаңа жерлер метрополияның 
би леу шілерінің атын алды. Мысалы, 
ағылшындардың аяғы тиген жерлер де 
королева Виктория мен принц Аль берттің 
және т.б. құрметіне қойылған атау лар 
саны жыл санап өсті. Африкада Виктория 
есімімен көл, сарқырама, Аустралияда 
шөл, тау жотасы, өзен, Ньюфаунленд ара-
лында көл және т.б.  аталды. Мұндай ата-
улар метрополиядағы атауларға ұқсас 
болды.

– Үшіншіден, бұрыннан белгілі объек-

тілердің атауын оған ұқсас объек тілерге 
қайтадан қою да кездеседі. Мысалы, 1499 
жылы испандар Оңтүстік Американың 
солтүстігіне келіп жеткен кезде, Маракай-
бо маңындағы жерді Венеция қаласына 
ұқсатып, оған Венесуэла («Кіші Вене-
ция») деген ат берді. Бұл тектес атаулар 
қатарына Қырымдағы әйгілі портты қала 
Севастопольдің АҚШ-тың Калифорния 
штаты мен Ұлы британиядағы Уэльсте 
сыңарларын жатқызуға болады. 

Ең қысқа және ең ұзын атаулар. То-
понимдер құрылымы жағынан жай және 
күрделі атаулар болып бөлінеді. Кей 
жағдайда жай топонимдер өте қысқа бо-
лады (1-кесте).

1-кесте
 Ең қысқа топонимдер

р/с Топоним Объект Орны

А деревня Нурланд муниципалитеті, Норвегия

Д өзен Орегон штаты, АҚШ

Е өзен Шотландия, Ұлыбритания

О өзен Девон, Ұлыбритания

U қоныс Панама

Ү елді мекен Аляска штаты, АҚШ

Ай өзен, ауыл Шығыс Қазақстан облысы

Да өзен Франция

Ба деревня Фиджи

По өзен Италия

Күрделі географиялық атаулар сөз 
тіркесі немесе тіпті, тұтас сөйлем күйінде 
болуы мүмкін. Дүниежүзі бойынша ең ұзақ 
топонимдер 2-кестеде берілді.

Антипод-атаулар. Антипод сөзіне грек-
тің анти («қарсы») және подос   («аяқ») 
деген сөздері негіз болған. Географиялық 
атаулар арасында антипод бола ала-
тын топонимдер бір негізде қалыптасып, 
басқа сөздердің қосылуы арқылы бір-біріне 
қарама-қайшы мағына береді. Мысалы, 

Арктика және Антарктика атаулары. Гректің 
арктос («медведица») сөзі Солтүстіктегі 
Үлкен Медведица мен Кіші Медведица 
шоқжұлдыздарының атауларына негіз 
болған. Осы себепті солтүстікте жатқан 
полярлық аймақты француздар Арктик 
деп атай бастады. Кейіннен Жер шарының 
солтүстіктегі аймағы география ғылымында 
ресми түрде Арктика деп аталып кетті. 
Оңтүстік жарты шардағы дәл осындай 
полярлық аймақты атау қажеттілігі туған 

ГеоГраФия



Al-Farabi.kz  35

кезде ғалымдар бұрыннан белгілі Арктика 
атауына гректің анти («қарсы») деген сөзін 

қоса салды. Нәтижесінде Антарктика атауы 
пайда болды. 

2-кесте
 Бірге жазылатын ең ұзақ  топонимдер

р/с Топоним Объект Орны 

1 Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapik
imaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu (85 әріп)

төбе Солтүстік арал,                   
Жаңа Зеландия

2 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog
ogogoch  (58 әріп)

қала Уэльс, Ұлыбритания

3 Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamau
gg (45 әріп)

көл Массачусетс штаты, 
АҚШ

4 Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik (31 әріп) көл Манитоба, Канада

5 Venkatanarasimharajuvaripeta (28 әріп) деревня Андхра-Прадеш 
штаты, Үндістан

6 Mamungkukumpurangkuntjunya (26 әріп) төбе Австралия

7 Bullaunancheathrairaluinn (25 әріп) қоныс Ирландия

8 Gasselterboerveenschemond (25 әріп) қоныс Нидерланд

9 Kuchistiniwamiskahikan (22 әріп) арал Квебек, Канада

10 Parangaricutirimicuaro (22 әріп) қала Мексика

1492 жылы Үндістанды іздеп Атлант 
мұхитына бет алған х. Колумб Амери-
ка дүние бөлігін ашқан болатын. Осы 
кезден бастап ғылыми әдебиетте «Ұлы 
географиялық ашылулар» деген атпен 
белгілі болған кезеңде еуропалықтарға 
беймәлім болған жаңа аумақтар ашылған 
болатын. 1503 жылы Америго Веспуччи 
Американың жаңа құрлық екендігін атап 
өтіп, осы жаңа ашылған жерлерді «Жаңа 
Дүние» деп атауды ұсынған болатын. 
Мұхиттың ар жағында жаңадан ашылған 
жерлер туралы «Жаңа Дүние туралы» 
деген еңбек жазу арқылы италиялық 
жылнамашы Педро Мартир ғылыми 
және күнделікті қолданысқа Жаңа Дүние 
атауын  енгізді. Ал бұрыннан адамдарға 
белгілі Еуропа, Азия және Африка ендігі 
жерде Ескі Дүние деп аталатын бол-

ды. Осы екі атауды да антипод атаулар 
қатарына жатқызуға болады. 

х. Колумбтың үлкен географиялық 
қателігі адамзат тарихындағы ұлы жаң-
лыққа алып келді. Дегенмен, өмірінің 
ақырына дейін Үндістанға баратын жол-
ды аштым деп ойлаған х. Колумб өзі 
ашқан Кариб алабындағы аралдарды 
Вест-Индия («Батыс Үндістан») деп ата-
ды. Осы жағдайда Үндістанның өзі Ост-
Индия («Шығыс Үндістан») деп атала 
бастады. Көкжиек жақтарын қарсы бет-
тер ретінде алатын болсақ, мағынасы 
жағынан Азия және Еуропа атаулары 
да антипод атаулар болып табылады. 
Азия атауының негізінде ассириялық асу 
(«шығыс, күннің шығуы») сөзі жатыр. Ал 
Еуропа атауын осы ассириялық эреб 
(«түнек, батыс») сөзімен байланыстыра-
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ды. Кейіннен уақыт өте келе өзгерістерге 
ұшырап, бұл атаулардың географиялық 
ауқымы мен мағынасы кеңейді. Қазіргі 
кезде біртұтас Еуразия материгінің баты-
сында орналасқан дүние бөлігін Еуропа, 
шығысындағысын Азия деп атайды. 

Көкжиек жақтары бойынша атау-
лар беру дәстүрі көптеген халықтарда 
бар. Мысалы, Жапонияның бұрынғы жә-
не қазіргі астаналарының атауларын-
да осындай ақпарат негізге алынған. 
Бұрынғы астанасы Киото атауы жапон 
тілінде «батыс астана» деген мағына 
берсе, 1869 жылдан бастап астана 
мәртебесіне ие болған Токио қаласының 
атауы «шығыс астана» дегенді білдіреді. 

Географиялық бағдарлау қазақ тілін-
дегі күнгей және теріскей термин дерімен 
де берілген. Мысалы, таулардың күнге 
қараған оңтүстік беткейін күнгей, ал 
солтүстік беткейін теріскей дейді. Кей 
жағдайда қатар көршілес орналасқан 
таулардың орнына қатысты да осы тер-
мин қолданылады: Күнгей және Теріскей 
Алатау оронимдері. 

халық жергілікті табиғат жағдайларын 
байқау негізінде өзіндік аумақтық ерекше-
ліктерді анықтап, салыстыру арқы лы 
географиялық объектілерге қарама-
қайшы атаулар берген. Мысалы, Франция-
да Рона және Сона деп аталатын екі өзен 
бар. Ағысы жылдам өзенге кельт тілінде 
«жылдам» деген мағына беретін Рона 
(Rhone), ал ағысы баяу екінші өзенге Сона 
(«тыныш») деген атау берілген. Қазақ 
халқы қатар орналасқан объектілердің 
жайылымдық мүмкіндіктерін бағалау 
негізінде Жақсытау және Жамантау тәріз-
ді атаулар қойған.

Географиялық объектілердің мөл-
шер лерін салыстыру негізінде де анти-
под-атаулар қалыптасқан. Жерорта 
теңізіндегі Балеар аралдары тобындағы 
Мальорка (бастапқы нұсқасы Майор-
ка) аралының атауы латынша «үлкен» 
дегенді  білдіреді, ал осындағы Менорка 
(бастапқы нұсқасы Минорка) аралының 
атауы латынша «кіші» дегенді білдіреді. 

Аударылған немесе калька-атау-
лар. Өзгерген топонимдердің тағы бір 
тобы калька-атаулар (французша calque 
– «көшірме») болып табылады. Олар 
басқа тілдерге толығымен немесе жар-
тылай аударылған күйінде беріледі. 
Мұндай атаулар көбінесе отарлау ба-
рысында жаңадан ашылған жерлерге 
қойған атаулары негізінде пайда болған. 
Олардың бірнешеуіне мысал келтірейік. 
АҚШ-тың Калифорния штатындағы Мо-
хаве шөлінде Солтүстік Америкадағы ең 
ыстық және құрғақ жер – Ажал аңғары 
орналасқан. Мұнда 1913 жылдың 10 
шілдесінде батыс жарты шардағы ең 
жоғарғы температура (56,70С) тіркелген 
болатын. 

Американың батыс штаттарында 
хVIII-хІх ғасырларда алтын кен орында-
рын іздестіру қарқынды жүргізілген бола-
тын. Тарихта «алтын дүрбелеңі» деген ат-
пен қалған бұл кезең қайғылы оқиғаларға 
толы болды. 1849 жылдың жазында 
алтын табуды үміт еткен экспедиция 
мүшелері аталған жерде аптап ыстық 
пен шөлден түгелдей қырылып қалған 
болатын. Сол кезден бастап бұл аңғар 
Ажал аңғары (ағылшынша Death Valley) 
деп аталып кетті. Дүние жүзінің көптеген 
елдерінде, соның ішінде Қазақстанда бұл 
үрейлі атаудың аудармасы, яғни калька-
сы қолданылады. 

Кейбір елдердің атаулары жартылай 
аударылатын калька болып табылады, 
соның бірі – Ұлыбритания. Ел атауына 
біздің заманымызға дейінгі І ғасырында 
көне рим жазбаларында аты аталған 
бриттер (бриттон) этнонимі негіз болған. V 
ғасырда бұл тайпалардың бір бөлігі қазіргі 
Францияның солтүстік-батысындағы 
түбекке қоныс аударған. Мұнда олар Кіші 
Британия (Britannia Minor) құрған, бұл 
түбек қазіргі кезде  Бретань деп атала-
ды. VІ ғасырдан бастап аралдық бөліктегі 
бриттер мекені Үлкен Британия (қазіргі 
ағылшын тілінде Great Britain) деп атала 
бастаған. Орыстар бұл атауды дәстүрлі 
орыс атаулары тәрізді етіп, Великобрита-
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ния деп кеткен. Қазақшаға бұл атау орыс 
тілі арқылы аударылғандықтан, біздің 
елімізде бұл атау Ұлыбритания түрінде 
қолданысқа енген.  

Канаданың солтүстік-батысында ор-
на ласқан ірі көл Үлкен Еріксіздер көлі 
деген атқа ие болған. Еуропалықтар 
отарлауға дейін осы көлдің жағалауында 
қоныстанған атабасктер тайпасын не-
ғұрлым күшті көршілері алгонкиндер 
«құлдар», «еріксіздер» деп атаған. Отар-
лау барысында ағылшындар оны осы 
тайпалардың атауы ретінде қабылдап, 
оның калькасын слейв (ағылшынша 
slave – «құл, еріксіз») деп атап кет-
кен. Нәтижесінде көл ‘Great Slave Lake, 
яғни Үлкен Еріксіздер көлі деген атқа ие 
болған. Дүние жүзінің көптеген елдерінде 
бұл атау калька түрінде қолданылады. 

Көлдердің калька-атаулары мұнымен 
бітпейді. Солтүстік Америкадағы Ұлы 
көлдер деп аталатын көл тобының атауы 
да осындай лимнонимге жатады. Мұндағы 
тізбектеліп орналасқан әлемдегі ең ірі 
тұщы көлдер қатарындағы Жоғарғы, Гу-
рон, Мичиган, Эри, Онтарио көлдері жал-
пы атпен ағылшынша Great Lakes деп 
аталып кеткен. Орыс халқының дәстүрлі 
аудармасында атау Великие озера 
делінгендіктен, қазақ тіліндегі аудармасы 
Ұлы көлдер болған. Осы көлдер тобында 
ағыстың жоғары бөлігінде  орналасқан 
ірі көлде (соңғы деректер бойынша, ау-
даны – 83 270 км2) 1620 жылы алғаш 
болған француздар оған Lac Superieur – 
Жоғарғы көл деген ат берген. АҚШ пен Ка-
надада бұл атау ағылшынша Lake Superior 
түрінде қолданылады. Ресейде көл Верх-
нее озеро деп аталып кеткен, ал біздегі 
географиялық карталар мен оқулықтарда 
ол Жоғарғы көл деп аталады. 

Австралияның солтүстік-шығыс жаға-
лауы бойымен 2300 км-ге созылып жатқан, 
ені 2-150 км болатын маржан рифтері мен 
аралдардан тұратын тізбекті ағылшынша 
Great Barrier Reef деп атайды. Оның мәнісі 
– маржанды құрылымдардың тізбегі 
үлкен аумақты алып жатқандықтан, ашық 
мұхит пен жағалау маңы лагуналарының 
арасын бөліп жатқан тосқауыл қызметін 
атқарады. Қазақ тілінде бұл объект Үлкен 
Тосқауыл рифі деп аталады. 

хІх ғасырдың бірінші жартысында 
Солтүстік Америкадағы Кордильер тау 
жүйесінің ішкі белдеуінде орналасқан 
таулы қыратты зерттеген америкалық 
ғалымдар оған Ұлы Америка шөлі де-
ген ат берген болатын. Осы атау арқылы 
ғалымдар бұл жердің ағынсыз, құрғақ 
шөлейт пен шөлдерден тұратын сипатын 
көрсеткісі келген. 1842-1844 жылдары осы 
маңды картаға түсірген әскери топограф 
Фримонт бұл таулы қыратты Great Basin, 
яғни  Үлкен Алап деп атауды ұсынды. 
Өйткені осы атауға үндес Great Plains (Ұлы 
жазықтар) атауы бұған дейін орнығып 
қалған болатын. Осылайша, хІх ғасырдың 
екінші жартысынан бастап Үлкен Алап ата-
уы, алдымен, карталарда «бекіп», кейіннен 
кеңінен қолданылатын болды.  

Сонымен, географиялық атаулар 
дүниесі алуан түрлі және қызықты. Адам-
зат қоғамы ғасырлар бойы қалыптасқан 
топонимдердің күрделі әлемінде өмір 
сүреді. Атаулар қоғам дамуының ажы-
рамас бөлігіне айналған, олар кез 
келген аймақтың, елдің тарихы мен 
географиясының, халқының айнасы де-
уге болады.  Осы тұрғыдан алғанда, 
топонимдердің мағынасын, олардың пай-
да болу жағдайларын, өзгеру сипатын 
зерттеудің маңызы зор.  
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ЖЫЛУЛЫҚ ҚұБЫЛЫСТАРДЫ  ЗЕРТТЕУДЕ MACROMEDIA 
FLASH ПРОГРАММАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН 

ПАйДАЛАНЫП ЭЛЕКТРОНДЫҚ 
ТЕСТ ЖАСАУДЫҢ НЕГІЗІ

Т. Ысмайлов атындағы орта мекте-
бінде физика пәнінің молекулалық фи-
зика бөлімінің молекулалық-кинетикалық 
теорияның негізгі қағидалары және 
олар дың тәжірибелік дәлелдемелері, 
моле ку лалардың массасы мен өлшемі, 
молекулалардың өзара әрекеттесу 
күштері, температура және оны 
өлшеу,  Менделеев-Клапейрон теңдеуі, 
нақты газдар, Ван-дер-Ваальс теңдеуі 
тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, 
зертханалық жұмыстар жасалынып, 
есептер шығарылуында электрондық 
оқулықты пайдаланудың өскелең ұр-
паққа тиімді білім беруге үлкен жол 
ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы 
тексерілінді. Flash технологиясы (SWF) 
форматында қолданылатын векторлық 
графикаға негізделген. SWF құрушылары, 
графиканың тамаша мүмкіндіктерімен, 
олармен жұмыс жасайтын құрал жаб-
дықтарды, шыққан нәтижені WEB-бетке 
қоса алатын механизмді тиімді пайдалана 
отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл формат-
ты кез келген платформада қолдануға 
болады. SWF-да құрылған бейнелерге 
анимация ғана қолданып қоймай оларды 
интерактивті элементтермен және дыбыс-
пен де әрлеуге болады. 

Идеал газдың Менделеев-Клапейрон 
теңдеуі:
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бетке қоса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. 
SWF –да құрылған бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады.  
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С.З. Куйкабаева, Т.Ысмайлов атындағы орта мектеп мұғалімі 

Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық физика 
бөлімінің молекулалық - кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне олардың 
тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, молекулалардың өзара 
əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  Менделеев - Клапейрон теңдеуі, нақты 
газдар, Ван - дер - Ваальс теңдеуі тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық 
жұмыстар жасалынып, есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың 
өскелең ұрпаққа тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.  Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, графиканың тамаша 
мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-
бетке қоса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. 
SWF –да құрылған бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады.  
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Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық физика 
бөлімінің молекулалық - кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне олардың 
тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, молекулалардың өзара 
əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  Менделеев - Клапейрон теңдеуі, нақты 
газдар, Ван - дер - Ваальс теңдеуі тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық 
жұмыстар жасалынып, есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың 
өскелең ұрпаққа тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.  Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, графиканың тамаша 
мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-
бетке қоса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. 
SWF –да құрылған бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады.  
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Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясы. 
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С.З. Куйкабаева, Т.Ысмайлов атындағы орта мектеп мұғалімі 

Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық физика 
бөлімінің молекулалық - кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне олардың 
тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, молекулалардың өзара 
əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  Менделеев - Клапейрон теңдеуі, нақты 
газдар, Ван - дер - Ваальс теңдеуі тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық 
жұмыстар жасалынып, есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың 
өскелең ұрпаққа тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.  Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, графиканың тамаша 
мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-
бетке қоса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. 
SWF –да құрылған бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады.  
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Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясы. 
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Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық физика 
бөлімінің молекулалық - кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне олардың 
тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, молекулалардың өзара 
əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  Менделеев - Клапейрон теңдеуі, нақты 
газдар, Ван - дер - Ваальс теңдеуі тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық 
жұмыстар жасалынып, есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың 
өскелең ұрпаққа тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.  Flash технологиясы (SWF) форматында 
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мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-
бетке қоса алатын механизмді тиімді пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-
тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. 
SWF –да құрылған бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады.  
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Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясы. 

 

Бір моль Ван-дер-Ваальс газының 
ішкі энергиясы.
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Электрондық оқулық негізінен үш бөлкітен қарастырылады: негізгі ақпараттық 
курс презинтациялық бөлім, алған білімдері бойынша бекітілетін жаттығулар оқушының 
білімнің көлемді түрде бағалау үшін тесттер. Мультимедианың əдістемелік күші оқушыны 
дыбыспен, көрермендік бейнемен тез қызықтырып, ақпараттық жəне көңіл-күйіне де 
көмек береді. Мультимедиалық оқыту программасы соңғы жылдары орта мектептердің 
стандарты бойынша web технологиясы таңдалды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі ақпараттық технеолгияның мүмкіндіктері кең көлемді суреттерді оқу 
материялы түрінде басқарылатын анимацилар қолданылады. Үш өлшемді графиакда 
программалық нақтылау интернетке қосылған OpenGL  технологиясы ActiveX түрінде 
болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестік база СУБД Paradox файлында қолданылады, оған жету үшін Borland 
DataBase Engine(BDE) қолданылады. Тест материалдарының мəліметтер базасы 

Оқыту технологиясы 

CSS стилі 
HTML құжаты 

Теориялық 
материалдар

JavaScript қойылымы 

DTML жаңалығы  

-оқулық 

-мəселелер 

-дидактикалық 

Тестік бақылау технологиясы 

Тестік тапсырмалар Delphi (BDE) ActiveX(ocx файлы) 

Мəліметтер базасы VisvalBasic (DAO) Тестер бақылау 
сұрақтары 

ФиЗиКа
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Электрондық оқулық негізінен үш 
бөліктен қарастырылады: негізгі ақпарат тық 
курс презентациялық бөлім, алған білімдері 
бойынша бекітілетін жаттығулар оқушының 
білімнің көлемді түрде баға лау үшін 
тесттер. Мультимедианың әдіс   темелік күші 

оқушыны дыбыспен, көрер  мендік бейнемен 
тез қызықтырып, ақ параттық және көңіл-
күйіне де көмек береді. Соңғы жылдары 
мультимедиалық оқыту програм масы – 
орта мектептердің стандарты бойынша web 
технологиясы таңдалды.

Қазіргі ақпараттық технология ның 
мүм кіндіктері кең көлемді суреттерді оқу 
материалы түрінде басқарылатын анима-
циялар қолданылады. 

Үш өл шемді графикада програм-
малық нақ тылау интер нетке қосылған 
OpenGL  тех нологиясы ActiveX түрінде 
болады.

Тесттік база СУБД Paradox файлында 
қолданылады, оған жету үшін Borland 
DataBase Engine(BDE) пайдаланылады. 
Тест материалдарының мәліметтер 
базасы қиындықтың үш көрсеткішін 
береді. Оқыту фильмдері AVI файлының 
жоғары көр сеткіші тілдерінен құралады. 

Ел президентінің Қазақстан халқына 
Жолдауында компьютерлік сауаттану 
жөнінде баса айтылған. Осыған бай-

ла нысты ххІ ғасырда ақпараттанған 
қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
білім беру саласында төмендегідей 
мін  деттерді шешу көзделіп отыр: 
компью терлік техниканы, интернет 
компьютерлік желілерді, электрондық 
және телекоммуникациялық құрал-
дарды, электронды оқулықтарды оқу 
үрдісінде тиімді пайдалану арқылы 
білім сапасын көтеру. 
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Электрондық оқулық негізінен үш бөлкітен қарастырылады: негізгі ақпараттық 
курс презинтациялық бөлім, алған білімдері бойынша бекітілетін жаттығулар оқушының 
білімнің көлемді түрде бағалау үшін тесттер. Мультимедианың əдістемелік күші оқушыны 
дыбыспен, көрермендік бейнемен тез қызықтырып, ақпараттық жəне көңіл-күйіне де 
көмек береді. Мультимедиалық оқыту программасы соңғы жылдары орта мектептердің 
стандарты бойынша web технологиясы таңдалды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі ақпараттық технеолгияның мүмкіндіктері кең көлемді суреттерді оқу 
материялы түрінде басқарылатын анимацилар қолданылады. Үш өлшемді графиакда 
программалық нақтылау интернетке қосылған OpenGL  технологиясы ActiveX түрінде 
болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестік база СУБД Paradox файлында қолданылады, оған жету үшін Borland 
DataBase Engine(BDE) қолданылады. Тест материалдарының мəліметтер базасы 

Оқыту технологиясы 

CSS стилі 
HTML құжаты 

Теориялық 
материалдар 

JavaScript қойылымы 

DTML жаңалығы 

– оқулық 

– мəселелер 

– дидактикалық 

 
Тесттік бақылау технологиясы 

Тесттік тапсырмалар Delphi (BDE) ActiveX (ocx файлы) 

Мəліметтер базасы VisvalBasic (DAO) Тесттер бақылау 
сұрақтары 
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Электрондық оқулық негізінен үш бөлкітен қарастырылады: негізгі ақпараттық 
курс презинтациялық бөлім, алған білімдері бойынша бекітілетін жаттығулар оқушының 
білімнің көлемді түрде бағалау үшін тесттер. Мультимедианың əдістемелік күші оқушыны 
дыбыспен, көрермендік бейнемен тез қызықтырып, ақпараттық жəне көңіл-күйіне де 
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Қазіргі ақпараттық технеолгияның мүмкіндіктері кең көлемді суреттерді оқу 
материялы түрінде басқарылатын анимацилар қолданылады. Үш өлшемді графиакда 
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Тестік база СУБД Paradox файлында қолданылады, оған жету үшін Borland 
DataBase Engine(BDE) қолданылады. Тест материалдарының мəліметтер базасы 
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Тесттік бақылау технологиясы 

Тесттік тапсырмалар Delphi (BDE) ActiveX (ocx файлы) 

Мəліметтер базасы VisvalBasic (DAO) Тесттер бақылау 
сұрақтары 
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Мультимедиалық жүйенің негізгі ерек-
шеліктері болып табылады:

1. Бір бағдарламалық өнімде әртүрлі 
ақпарат түрлерінің бірігуі (интеграциясы).

2. ЭЕМ құрамындағы енгізу-шығару 
және әртүрлі ақпаратты өңдеу құрыл-
ғыларының өзгешелігі.

3. Ақпараттың динамикалық түрін 
қолдануға байланысты, мульти ме диа-
лық жүйенің ауқымды уақыт ішіндегі 
қызметі.

4. Адамның ЭЕМ-мен қарым-қаты-
насының жаңа деңгейінің пайда болуы. 
Соның арқасында адамның ақпаратты 
қа былдау деңгейі көтерілуде.

Macromedia Flash – интepaктивтiлiгi 
қoлдayлы құpылғaн вeктopлық гpa-
фикa нeгiзiндe aнимaциялaнғaн 
жoбa  лap ды құpyдaғы жәнe қoлдaнy 
кeзiндегi қapaпaйым, өтe қyaтты құpaл 
бo лып тaбылaды. Flash cypeтшiлep 
мeн дизaйнepлep құpғaн Web-тi 
aнимa ция жәнe дыбыc жoбaлapымeн 
тoлық тыpyғa мүмкiндiк бepeтiн идeaл 
жұмыc инcтpyмeнтi бoлып тaбылaды. 
Студент тердің білімдерін тексеру үшін 
алынатын тестті даярлау 1-суретте 
келтірілді.

қиындықтың үш көрсеткішін береді. Оқыту фильмдерді AVI файлының жоғары 
көрсеткіші тілдерінен құралады.  

Ел президентінің Қазақстан халқына Жолдауында компьютерлік сауаттану жонінде 
баса айтылған. Осыған байланысты ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігінің 
қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: 
компьютерлік техниканы, интернет компьютерлік желілерді, электрондық жəне 
телекоммуникациялық құралдарды, электронды оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді 
пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.  

Мультимедиалық жүйенің негізгі ерекшеліктері болып табылады: 

1) Бір бағдарламалық өнімде əртүрлі ақпарат түрлерінің бірігуі (интеграциясы); 

2) ЭЕМ құрамындағы енгізу-шығару жəне əртүрлі ақпаратты өңдеу 
құрылғыларының өзгешелігі; 

3) Ақпараттың динамикалық түрін қолдануға байланысты, мультимедиалық 
жүйенің ауқымды уақыт ішіндегі қызметі; 

4) Адамның ЭЕМ-мен қарым-қатынасының жаңа деңгейінің пайда болуы. Соның 
арқасында адамның ақпаратты қабылдау деңгейі көтерілуде. 

Macromedia Flash - интepaктивтiлiгi қoлдayлы құpылғaн вeктopлық гpaфикa нeгiзiндe 
aнимaциялaнғaн жoбaлapды құpyдaғы жəнe қoлдaнy кeзiндгi қapaпaйым, өтe қyaтты құpaл 
бoлып тaбылaды. Flash cypeтшiлep мeн дизaйнepлep құpғaн Web-тi aнимaция жəнe дыбыc 
жoбaлapымeн тoлықтыpyғa мүмкiндiк бepeтiн идeaл жұмыc инcтpyмeнтi бoлып тaбылaды 
Студенттердің білімдерін тексеру үшін алынатын тестті даярлау 1-суретте келтірілді. 
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                                                                                            Д. ТОЛЕУЖАНОв,
                                                                                          ученик 11 класса 

                                                                                          профильной школы
                                                                                          КазНУ  им. аль-Фараби 

творчесКая работа ШКольНиКа

о светлом будущем думают политики,
о светлом прошлом – историки,

о светлом настоящем – журналисты…

Что я могу сделать для своей 
страны, будучи журналистом. 
Как ни странно, тягу к публи-

цистическому жанру я обнаружил в 
себе совсем недавно, и, хотя не знаю 
хорошо эту профессию в практике, я 
полюбил это течение в теории всей 
душой. Журналистика – это не совсем 
профессия, скорее, это призвание. Это, 
на мой взгляд, единственная отрасль, 
где можно использовать цинизм, в ши-
роком значении этого слова, свобод-
но почти при любых обстоятельствах. 
У меня еще есть возможность разо-
браться в своем будущем. Я все еще 
могу изменить свое решение и пойти 
по совсем другой дороге. Но на дан-
ный момент не вижу ничего интерес-
нее и привлекательнее, чем выбранная 
мною журналистика. Например, я вряд 
ли смогу стоять перед большой публи-
кой и давать нудный анализ чего-то 
за прошедшие несколько лет. Вряд ли 
получится сидеть и выслушивать не-

уверенных в себе людей, а после еще и 
давать им советы; также я не смогу об-
учать детей, я слишком добр и не хочу 
повторять ошибки своих преподавате-
лей. Мой истинный путь, это путь жур-
налиста в большом, интересном мире. 
Длительный, сложный путь, который 
когда-нибудь сможет привести меня к 
настоящему счастью и успеху…  Да, та-
кая перспектива меня устраивает. Как 
бы самоуверенно все это не звучало, я 
считаю, что смогу добиться желаемого.

 Как человек, выбравший путь жур-
налиста, я пристально наблюдаю за 
окружающими меня событиями. Мой 
интерес охватывают разнообразные 
темы нашего мира: киноиндустрия, му-
зыка, экономика, машиностроение, тек-
стиль, чтение книг и… То есть, меня мо-
жет заинтересовать все, что угодно. Но 
самая актуальная для меня тема – это 
проблемы и перспективы моей страны.

 Казахстан. Описывать эту страну 
можно бесконечно. Это прекрасная, 

Будущий журналист Казну  
имени аль-ФараБи
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развивающаяся страна, у которой есть 
огромный потенциал. Моя страна в бу-
дущем может стать одной из великих 
держав мира. Республика Казахстан 
отличается от других стран с большой 
численностью наций, в стране отсутству-
ют межрасовые конфликты, какие-либо 
дискриминации. Более ста тридцати на-
ций, проживающих в Республике, уже 
синтезированы в одно целое, а ведь 
когда-то о такой дружбе народов в Ка-
захстане можно было только мечтать. 
Было проявлено огромное терпение, 
стойкость нашего Президента, наше-
го народа, что и привело нас к крепкой 
сплоченности всех народов в Республи-
ке. Но в сильном государстве должно 
быть как можно меньше каких-либо про-
блем и серьезных пробелов. Мне кажет-
ся, одна из основных проблем народа 
Казахстана – это незаметное упущение 
своего менталитета и отсутствие остро-
ты мыслей и яркости народных идей. 
Казахский народ утрачивает свою осо-
бенность, свою смекалку. Разум народа 
полон нравами стран Запада; и все, что 
вроде бы незаметно, но часто употре-
бляемо, мы заимствуем у других. 

Так вот, будучи журналистом, я хо-

тел бы брать интервью у людей раз-
ных характеров и разных националь-
ностей. Будь это социальный клоун 
либо гордость народа. Интервью за-
ключалось бы в том, чтобы раскрыть 
истинную суть казахстанского челове-
ка, не ту суть, что была позаимствова-
на у других, а именно настоящая, ко-
торая живет где-то глубоко в душе. И 
если у меня еще была бы возможность 
делиться с людьми своими идеями, 
мыслями, я с удовольствием ею бы 
воспользовался. Я попытался бы на-
править человека на искренность, тем 
самым избавил его от всей мимикрии. 
Наверное, таким способом сделал бы 
многое для процветания своего госу-
дарства.

 А сейчас я строю планы на будущее 
и готовлю себя к этой тяжелой дороге. 
У меня, думаю, должно получиться, 
просто нужно немного подождать. Но 
помимо всего этого, нужно еще мне раз-
виваться духовно. 

Нужно чувствовать, что земля под 
ногами и небо над головой дает воз-
можность быть счастливым. Ведь мы 
живем, и это уже часть нашего счастья. 
Я верю в себя и в свою страну.

творчесКая работа ШКольНиКа
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 Г.О.  ӘБДІКЕРОвА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс
 кафедрасының профессоры

ӘЛЕУМЕТТАНУ ПӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ЗЕРТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазіргі  қоғамдағы терең әрі 
түбе гейлі өзгерістер,  жаңа 
әлеуметтік  құбы лыстардың, 

тенденциялардың және  шешуін таппаған  
әлеуметтік мәселелер дің  қалыптасуы  
әлеуметтану ғылымын дамытуды талап 
етеді. 

Әлеуметтану ғылымының  басты 
ерек ше ліктерінің бірі –  қоғамның әр-
бір же ке салаларын теориялық және 
практи калық тұрғыдан зерттеуі.  Қо-
ғамда өмір сүруші жеке тұлғаның, топ-
тардың, қауым дастықтардың түрлі 
саладағы іс-әрекеті  әлеуметтік сипатқа 
ие болады. Саяси, экономикалық, мә-
дени,  әлеуметтік аспек тілердің өзіндік 
ерекшеліктері, катего риялық аппараты, 
зерттеу әдістері бар. Қоғамның түрлі 
салаларын, аспектілерін, құбылыстарын 
зерттеуде  әлеуметтану ғылымы басқа да 
қоғамдық ғылымдардың  жетістіктеріне, 
әдістеріне   басты назар аударады. 

Қай саланы зерттесе де әлеумет-
танушыларды толғандыратын әлеумет-
тік мәселелер. Әлеуметтану латынның  
«socie tas»  –  қоғам,  «logos» –  ілім  де-
ген  сөздерінен  алынған. Әлеу меттану   
қоғам  туралы  ғылым.  Әлеу мет тану 
деген  терминді  ғылыми  танымға 
өткен ғасыр дың  30-жылдары  француз  

ғалымы Огюст Конт енгізді. Оның  
көзқарасы бойын ша  қоғамға қатысты  
мәселелердің  барлығы да  әлеу мет-
танумен тікелей байланысты.  

хIX  ғасырдың  аяғы мен  хх ғасырдың  
бас кезінде  қоғамдық ғылыми зерттеу-
лерде  экономикалық, демографиялық, 
құ қықтық аспектілермен қатар  әлеумет-
тік аспект де бөлініп шықты. Әлеуметтану 
ғылымы  қоғамның дамуының әлеуметтік 
жақтарын  осы  кезеңнен бастап зерттей 
бастады. 

Әлеуметтану ғылымының негізгі 
объек тісі – қоғам. Бұл ғылымның ерек -
ше лігін  түсіндіру үшін қоғам деген 
ұғымды бөліп алып қарастыру жет-
кіліксіз. Өйткені қоғам көптеген ғы-
лымдардың  объектісі болып табылады. 
Әлеуметтанудың та ным объектісі –  
әлеуметтік  атауы  арқылы  көрінетін  бүкіл 
байланыстар мен  қарым-қатынастардың 
жүйесі. Бұл бай ланыстар мен  қарым-
қатынастар  әрбір  әлеуметтік нысанда  
ерекше түрде  жүзеге асырылатын 
болғандықтан, әлеумет танулық   таным-
ның объектісін   әлеуметтік  жүйе,  деп  
те  айтуға болады. Әлеуметтік  қауым-
дастықтардың  қалыптасу және  даму  
заңдылықтары  туралы өз алдына 
дер бес  ғылым ретінде  әлеуметтану 
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әлеуметтік саясат пен әлеуметтік сфера 
теорияларын қамтиды.

Әлеуметтану ғылымының міндеті 
– әлеуметтік жүйелерді топтастыру, 
типтестіру, әрбір топтастырылған 
объекті дегі байланыстар мен  қатынас-
тарды заңдылықтар деңгейінде зерттеу 
және  бұл  заңдылықтардың  түрлі 
әлеумет тік  жүйелерде  қалай   жүзеге  
асатын дығы туралы ғылыми білімдер 
жинақ тап,  мақсатты түрде басшылық 
жасауда пайдалану. Осылайша, әлеу-
мет тік таным объектісінің  ерек ше ліктерін 
ашып көрсетуде  әлеуметтік, әлеуметтік 
байланыстар мен қатынастар және 
оларды ұйымдастыру   тәсілдері     басты 
рөл  атқаратын болса, онда   әлеуметтік 
заңдылықтар арқылы әлеумет тану ғы-
лымы ның зерттеу  пәнінің  ерекше-
ліктерін   анықтауға болады. 

Әлеуметтану – белгілі бір әлеуметтік  
жүйелердің тарихи түрде дамуы мен 
қалыптасуының жалпы және арнайы  
заң дары мен заңдылықтары және  бұл 
заңдар мен заңдылықтардың жеке 
адамдардың, әлеуметтік топтардың, 
таптардың, халық тардың іс-
әрекеттерінде  жү зеге асуының түрлері 
мен әдістері туралы  ғылым.   Қандай 
ғылымның болма сын объектісі мен 
зерттеу пәнінің ерекшеліктері  оның   негізгі 
ұғымдарының   (категорияларының) 
ерекшеліктерін айқындайды.  

Әлеуметтану  ғылымы үшін «әлеумет-
тік»  және «әлеуметтік қатынас»  ұғым-
дары ның маңызы зор.  Адамдардың 
бір-біріне деген қарым-қатынасын, олар-
дың өмір сүру жағдайларын, қоғамда 
атқаратын  рөлдерін зерттеу барысында 
«әлеуметтік» ұғымына ерекше мән 
беріледі.  «Әлеуметтік қатынас»  жеке 
адамның әлеуметтік топтар және басқа 
әлеуметтік ұйымдар мен  институттар 
арқылы қоғаммен байланысын сипат-
тайды. 

Алайда әлеуметтік қарым-қатынас-
тарды қоғамдық қатынастардың жиын-
тығы деп түсінбеу керек. Әлеуметтік  

ұғымының негізгі маңызды элементтері 
теңдік, әділеттілік, бостандық ұғымдары.

Жалпы  әлеуметтанушылар  қоғам-
ның  әлеуметтік келеңсіз жағдайларының 
алдын алу,  әлеуметтік заңдылықтардың 
қалып тасу ерекшеліктерін түсіндіру,  
халық тың  әлеуметтік   көңіл-күйі мен 
хал-жағдайының төмендемеу жолдарын 
зерттеумен  айналысады.  

Қоғам күрделі әлеуметтік байла-
ныстар мен қарым-қатынастар 
жүйесінен  тұрады. Мұндай байланыстар  
өзара  серіктестікке, ынтымақтастыққа  
негіз деліп,  жасампаздыққа немесе  
қарама-қайшылықтар мен дау-жанжал-
дық  ситуациялардың әсерімен қиын-
дық тарға  да алып келуі мүмкін. Әлеу-
мет танудың мақсаты –  түрлі әлеуметтік 
бай ланыстардың қалыптасу заңдылық-
тарын  түсіндіріп,  дауларды шешудің 
тиімді жолдарын көрсету. 

Әлеуметтанушы  адамның әлеуметтік 
өмірінің сапалы түрде қалыптасуына  
әсер етеді.  Жаңарған қоғамдағы тұлға 
– жаңа өмірдің жаршысы. 

Қазіргі тұлғаның сапасы өмір сүрудің 
жоғары көрсеткіштеріне және қоғамның 
әлеуметтік денсаулығына тікелей байла-
нысты.   Тұлғаның  денелік, психология-
лық және рухани денсаулығының жақсы 
күйі тек оның денсаулығының кепілі 
ғана емес, сонымен қатар тұтасымен 
қоғамның мәдениетінің көрсеткіші. Ал 
мұндай үйлесімділікті қалыптастыруға  
әлеуметтанушылар  ерекше үлес 
қосады. 

Қоғамдық өмірдің жаңаруы жағ-
дайында  тереңінен зерттеуді  және 
талдауды талап ететін мәселелердің 
тұтас жүйесі қалыптасты. Осыған бай-
ланысты ғылым және оқу пәні ретінде 
күрделі әлеуметтік жүйелерді, әлеуметтік 
институттарды, адамдардың өмірлік 
мүдделерін, олардың әлеуметтік қаты-
настарын  түсінуге мүмкіндік беретін 
әлеуметтану ғылымының маңызы 
орасан зор.  

Әлеуметтану пәні қоғамның  әлеумет-
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тік жағдайын теориялық тұрғыдан 
түсінуге, сипаттауға және жүйелеуге, 
тәжірибелік  тұрғыдан деректер жинауға 
мүмкіндік береді. Бұл пәнді ойдағыдай 
игеру үшін философия, психология, 
саясаттану, дінтану сияқты пәндерден 
алған білім ерекше қажет  және маңызды. 
Қазіргі уақытта экономистермен, 
заңгер лермен және психологтармен 
қатар әлеуметтанушыларға деген 
қажеттілік жыл сайын өсіп келеді. 
Әлеуметтанушылар – қоғамның 
әлеуметтік ауруларының диагнозын 
қоюшы, оның шешу жолдарын ұсынушы.  

Әлеуметтанулық зерттеулер – әлеу-
меттану ғылымының ажырамас бір 
бөлігі әрі әлеуметтік құбылыстардың 
және процестердің дамуын эмпирикалық  
тұрғыдан зерттеп, тәжірибеге 
негізделген құнды деректер жинаудың  
түрі. Сон дай-ақ ол  өзара әрекет етуші 
әлеу мет тік қауымдастықтар, сонымен 
қатар осы қауымдастықтың мүшелері 
ретінде индивидтердің  өзара  қарым-
қатынастарының сипаты туралы жаңа 
білімдер алуға негізделген танымдық іс-
әрекеттің түрі. 

Әлеуметтік зерттеулер жоғары дең-
гейдегі басқару  құндылығына және  
диаг ностикалық мағынаға ие бола-
ды. Олардың нәтижелері адамдардың 
қоғам дағы  іс-әрекеттерінің  жетістіктері 
мен кемшіліктерінің өзіндік айнасы сана-
лады.

Әлеуметтанулық зерттеулердің 
кеңі нен қолданылуы  өзекті  әлеуметтік  
мәселелерді  дер кезінде анықтап, оны 
шешудің жолдарын көрсетуге мүмкіндік 
береді.  

Әлеуметтанулық зерттеудің объектісі 
мен пәні белгілі  болған соң,  зерттегелі 
отырған жақтардың сандық  өлшемдерін 
анықтау мақсатында  алғашқы зерт-
теу  кезеңінен өту мақсаты қойылады.  
Әлеуметтанушылардың тілімен айтқан-
да,  бұл зерттеудің далалық кезеңі. 
Бейнелі тұрғыдан айтқанда, әлеумет-
танушылардың практикалық қызметі 

– «егістіктен егінді  сенімді ақпараттар 
түрінде жинап, күрделі мәселелерді тү-
сінуге  мүмкіндік беру». 

Әлеуметтанулық зерттеулердің  ал-
ғашқы кезеңінде  ақпараттар жинаудың 
түрлі әдістері қолданылады. Олардың  
әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері, 
қоятын талаптары бар. Әлеуметтік 
ақпараттарды жинаудың  құралы  ретінде  
бақылау, сұрау, құжаттарды талдау 
сияқты әдістерді пайдалануға бола-
ды.  Алынатын ақпараттардың көптігіне 
байланысты   өңдеудің  статистикалық  
әдістері де маңызды. Әлеуметтанудың 
әдістерінің басты ерекшелігі нақты 
ситуа цияны  түрлі әдістердің көмегімен  
социологиялық тұрғыдан зерттеу болып    
табылады.  

Әлеуметтану ғылымының атқаратын 
қызметтері:

Танымдық-әлеуметтік  дамудың 
заң  дылықтарын, түрлі әлеуметтік 
құбы   лыстар мен процестердің өзгеру 
бағытын зерттеп, оқытумен тығыз бай-
ланысты.  

Практикалық  – басқару ісін жақ-
сартуда, түрлі әлеуметтік мәселелерді 
шешуде практикалық, нақты шаралар 
мен ұсыныстар енгізу.  

Сынамалы  – бұл қызметті жүзеге 
асыру арқылы социологтар  шындыққа 
диф ференциялық  тұрғыдан келеді.  Бір 
жағынан,   қажетті жағдайларды сақтап, 
дамытуда, екінші жағынан   қоршаған 
шын дықтың түпкілікті өзгертуге болатын  
жақ тарын көрсетуде маңызды рөл 
атқарады. Әлеуметтанудың сынамалы 
қыз меті  әлемді тұлғаның мүддесі тұрғы-
сынан  танып, бағалау арқылы жүзеге 
асырылады. 

Болжау – қоғамның әрбір әлеуметтік 
бөлімінің  дамуының ғылыми негізделген 
перспективасын  қалыптастыруда  жағ-
дай лардың жасалуына және жүзеге 
асырылуына  мүмкіндік береді.

Әлеуметтік жобалау –   әрбір  әлеу-
меттік  ұйымның өзін-өзі жетілдіруіне 
ғылыми  нұсқаулар  алуына мүмкіндік 
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береді.  Әлеуметтік жобалау барысында  
қалыптасудың тиімді өлшемдеріне негіз-
делген  ұйымның нақты үлгісі  жаса лынады. 

Ұйымдастыру-технологиялық –  
әлеу мет   танудың әлеуметтік-жобалау 
қыз  метінің жалғасы, – деп те айтуға 
бо  лады, өйткені  жобасыз,  әлеуметтік   
нәти жесіз, оған қол жеткізуге мүмкіндік 
бе ретін құралдар жүйесі мен іс-әре-
кеттер   ретін   жасау мүмкін емес.

Басқару –  әлеуметтанудың негізгі 
қызметі. Әлеуметтанудың    ғылыми  
нәти  желері  –  нұсқаулары,  ұсыныстары, 
мето дикалары,  субъектінің  түрлі 
сипат   тамаларына беретін  бағалары  
басқару  шешімдерін қабылдауда негізгі 
рөл атқарады. Әлеуметтік жоспарлау  
және онымен байланысты  әлеуметтік 
көрсеткіштер мен нормативтерді  жасау  
әлеуметтанудың басқару қызметінің  
маңызды   көрінісі болып табылады.  

Идеологиялық  – қоғамның дамуының  
болашақтағы және жақын арадағы мақ-
саттарын анықтау және тарихи тұрғыда 
болып жатқан өзгерістерді  бақылау; 
басқа концепциялармен ғылыми және 
саяси  түрде талқылауға қатысу; ха-
лық арасында  ғылыми идеологияны 
тарату; өз ісін жетік білетін мамандарды 
дайындап, оларға ғылыми  идеологияны 
жан-жақты меңгерту.  

Әлеуметтану мен басқа да қоғамдық 
ғылымдардың бірігуі арқылы әлеуметтік-
экономикалық, әлеуметтік-саяси, әлеу-
меттік-демографиялық зерттеулер жүр-
гізіледі.

Қоғамдық ғылымдар жүйесінде әлеу-
меттанудың жеке емес жалпы орынға ие 
болуы  оның философиялық ғылымға 
айналуын білдірмейді. Әлеуметтану  
бас қа ғылымдарға қоғам  және оның 
құрылымы туралы ғылыми  дәлелденген  

теорияны беріп, қоғамның түрлі жақ-
тарының  өзара әсерінің заңдары мен 
заңдылықтарын түсіндіреді. Қо ғам-
дық ғылымдар арасында әлеумет-
танумен өте тығыз байланысты пән-
дердің қатарына тарихты  жатқызуға 
болады. Тарих та, әлеуметтану да өз  
зерттеулерінің объектісі мен пәні ретінде  
қоғамды және оның  заңдылықтарын 
қамтиды.  Егер тарих өткенді   қайта 
жаңғыртатын болса,  әлеуметтану қа-
зіргі уақытқа басты назар аударады. 
Әлеуметтану ғылымы үшін әдіснамалық 
рөл атқаратын философия ғылымы 
адамның қоғамда өмір сүруінің мәні мен 
мазмұнының теориялық сұрақтарын, 
қоғам табиғаты мен адам табиғатының 
өзара байланыстылығы  мәселелерін 
қарастырады. Ал әлеуметтану ғылымы 
адамның  қоғамда алатын орнын, өмір-
лік ортаның оның қалыптасуына әсерін, 
өмірлік қажеттіліктердің   басты сипат-
тамаларын,  әлеуметтік жағдайдың 
адам ның қалыптасуына тигізетін жан-
жақты  әсе рін,  адамдармен қарым-
қатынастың әлеуметтік  аспектілерін 
зерттейді. Пси хология ғылымы адамның 
дербес  пси хологиялық сипаттамала-
рына  басты назар аударатын болса, 
онда әлеуметтану ғылымы осы дер-
бес психологиялық сипаттамалардың  
әлеуметтік тұрғыдан қалыптасу негіз-
деріне талдау жүргізеді. Саясаттану  
ғылымы  мемлекеттің қоғамға әсерін 
зерттесе, онда саяси әлеуметтану 
қоғамның мемлекетке әсеріне тал-
дау жүргізеді. Егер де экономикалық 
ғылым экономикалық  өзгермелілердің 
бір-біріне әсерін зерттейтін бол-
са, онда экономикалық әлеуметтану 
экономикалық өзгермелілердің  әлеумет-
тік өзгермелілерге әсерін зерттейді. 
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МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКАДА ЖЫЛУЛЫҚ  
ҚұБЫЛЫСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕ MACROMEDIA FLASH 

ПРОГРАММАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІН ПАйДАЛАНЫП 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ ЖАСАУДЫҢ НЕГІЗІ

Мектепте, жоғары оқу орнында мо-
ле кулалық физикадан сапалы оқу бағы-
тын айқындайтын жаңа жолдардың бірі 
– сабақ жүйесінде компьютерлік техно-
логияны кеңінен қолдану. Компьютерлік 
графика мен визуалды білім мүмкін-
діктері мен байланысты еңбектер күннен-
күнге дамытылып келеді. Оқыту бағдар-
ламасында компьютерлік графиканы 
қолдану шығармашылық жеке адамды 
тәрбиелеуді жүзеге асырады, себебі оң 
жарты шармен ойлауды синтетикалық, 
бейнелі, интуитивті жағдай бойынша қам-
тамасыз етеді. Бұл вербалды-логикалық 
сол жарты шармен ойлауды дамыту мен 
тарихи байланысты дәстүлі оқытудың 
бір осал нүктесін жеңуге мүмкіндік 
береді. Мультимедиалық технологиялар 
мультимедиа өнімдерінің жасалу үрді-
сімен байланысты, яғни электрондық 
кітаптар, мүмкіндігінше энциклопедиялар, 
компьютерлік фильмдер. 

Қазiргi кезде жетiлген дербес ком-
пьютерлер көмегiмен сабақты тиiмдi 
өткiзу жолдарын жоспарлауға толық 
мүмкiндiк бар. Елiмiздiң 2030 жылға 
дейiнгi стратегиялық жоспарын-
да мектептердi компьютер лендiру 
бағдарламасы қамтылған. Осы 
бағдарламаға сәйкес бүгінгі таңда мек-

тептердiң көпшiлiгi жаңа типтi компью-
терлермен жабдықталды. 

Бүгінгі таңда «Жаңа технология-
лар» адамдардың өмірін, қарым-қаты-
насын және жұмысын өте аз уақыт 
ішінде қатты өзгертті. «Жаңа техноло-
гиялар» адамдардың жаңа бір қоғамын 
қалыптастырды. Жай ғана үй тұрмысына 
арналған технологияларды бірнеше жыл 
бұрынғы модельдерімен салыстыру өте 
қиын. Мысалы, телефон аппаратының 
өзеруін алайық, ол кем дегенде екі 
құрылғыдан тұратын еді, ал қазіргі өлшемі 
кішкентай сымсыз ұялы телефонға дейін 
өзгерді. Оның жарты ғасырдан кейінгі 
өзгерісінің қандай болатынын елесте-
ту қиын. Жаңа технологиялар осындай 
өзгерістерді қоғамның басқа да салала-
рына енгізуде. Солардың ішінде негізгі 
рөлді компьютерлер атқарады. Аумақты, 
көп уақытты алатын есептеу жұмыстарын 
компьютерлердің арнайы программала-
ры арқылы тез арада жасауға болады. 
Компьютерлік программалардың ішінде 
өте жылдам қарқынмен дамып келе 
жатқандары – «Объектіге бағытталған 
программалау» және компьютерлік 
гра фика. Олардың көмегімен әртүрлі 
электрондық қабықша құруға болады. 
Бұған көптеген аниматорлар, программа-
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лаушылар және дизайнерлер өз үлестерін 
қосуда [1, 59 б.].

Мультипликациялық бейнелер жа сау ға 
арналған Macromedia Flash программасы 
үндеушілер арасында кеңі нен қолдау тап-
ты. Future Splash гра фикалық программа-
сы 1997 жылы Macro mediaкомпаниясында 
пайда болған. 10 жыл ішінде Flash 
программасының век торлық графикасы 
мен анимациясы барлық web-беттердің, 
браузерлердің және операциялық жүйе-
лердің мо дуль дер құрамына енді. Flash 
прог рам масының  жыл сайын жаңарып 
отыратын мүмкіндіктері қолдану шы ларды 
қызықтырып, олардың санын жылдан-
жылға арттыруда. Қазіргі таңда  өңдеушілер 
Flash-тің көмегімен мультимедиялық жар-
намалар, web-беттер, ойын программала-
рын және электрондық оқулықтар құру-
да. Macromedia Flash программа-
сын алғаш рет жүктегенде ол web-
беттерді жа сауға арналған векторлық 
графикалық программаға ұқсайды. 
Бі рақ оның мүмкіндіктері өте көп. Бұл 
– мультимедиялық интерактивті өнім 
шығаратын орта. Ол жай ғана web-
беттеріне арналған суреттер мен анима-
циялардан басқа, күрделі және сапасы 
жағынан жоғары бейне сапасы бар мульт-
фильмдер жасауға мүмкіндіктер береді. 
Macromedia Flash-тің құрамында Action 
Scriptтілі бар. Бұл тіл Java Script про-
граммалау тілі негізінде құрылған, бірақ 
Action Script тілінің артықшылығы XML, 
HTML және т.б. тілдермен жеңіл байланыс 
құралады. 

Macromedia Flash программасы 
web-беттер құрамындағы элементтерді 
(графикалық бейне, дыбыс, диаграмма 
және т.б.) оңай бейнеленеді [1, 340 б.].

Анимация жасауда программа әр 
түрлі растрлық бейнелерді векторлық 
форматқа айналдырып, әр кадрға сақ-
тайды. Нәтижесінде анимация жадыдан 
аз орын алады. Яғни ол компьютердің 
ресурсын аз талап етеді және Internet-
ке қосылғанда тез жүктеледі. Осындай 
артықшылықтары программаны програм-
мистер және аниматорлар арасында тез 
танымал етті. 

Macromedia Flash програм масының 
жалпы көрінісі: меню жолы, негізгі 
құралдар тақтасы, сурет салу құралдар 
тақтасы, контроллер, уақыттық шкала, 
жұмыс алаңы, Launcher тақтасы, қалып 
күй жолы.

Бұл терезе Macromedia Flash  програм-
масы алғаш жүктелгенде пайда болатын 
терезе. Жоғарыда аталған элементтердің 
ішіндегі Launcher тақтасына толығырақ 
тоқталайық. Launcher тақтасын таңдаған 
кезде келесі қосымша терезелер ашыла-
ды.

Бұл тақта құрамына келесі терезелер 
кіреді: 

•	 Info, Transform, Stroke, Fill – 
объектінің сыртқы пішіні және орналасу 
аймағы көрсетіледі;

•	 Mixer, Swatches – объект түстерін 
басқару;

•	 Character, Paragraph, Text Options 
– объектідегі мәтін параметрлерін орнату;

•	 Instance,  Effect, Frame, Sound – 
кадрлар арасындағы өту эффектілерін 
және дыбысты басқару;

•	 Object Actions, Movie Explorer – 
объектіні программалау терезесі;

•	 Library – кітапхана.
Қосымша терезелер қызметі негізгі 

терезелермен тепе-тең. Жоба жасау үшін 
тек қана құралдар тақтасын қолдану 
жеткілікті емес, сонымен қатар дизайнер-
программистің өз идеясы болуы керек. 
Сонда ғана ол Macromedia Flash програм-
масының мүмкіндіктерін толық біле ала-
ды [1, 397 б.].

Т. Ысмайлов атындағы орта мек-
тебінде физика пәнінің молекулалық 
физика бөлімінің молекулалы кинети-
калық теорияның негізгі қағидалары және 
олардың тәжірибелік дәлелдемелері, 
мо лекулалардың массасы мен өлшемі, 
молекулалардың өзара әрекеттесу күш-
тері, температура және оны өл шеу,  
Менделеев Клапейрон теңдеуі, нақты 
газдар, Ван дер Ваальс теңдеуі тақы-
рыптары бойынша сабақтар өткізіліп, 
зертханалық жұмыстар жасалынып, 
есептер шығарылуында электрондық 
оқулықты пайдаланудың өскелең ұр-
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паққа тиімді білім беруге үлкен жол 
ашып отырғанын айта аламыз. Алған 
білімдері тест тапсырмалары арқылы 
тексерілінді.Flash технологиясы (SWF) 
форматында қолданылатын векторлық 
графикаға негізделген. SWF құрушылары, 
графиканың тамаша мүмкіндіктерімен, 
олармен жұмыс жасайтын құрал жаб-
дықтарды, шыққан нәтижені WEB-бетке 
қоса алатын механизмді тиімді пайда-
лана отырып, үйлесімді өнім таба алды. 
SWF-тың тағы бір ұтып тұрғаны, бұл фор-
матты кез келген платформада қолдануға 
болады. SWF-да құрылған бейнелерге 
анимация ғана қолданып қоймай оларды 
интерактивті элементтермен және дыбыс-
пен де әрлеуге болады.

Оқушылар үшін электрондық 
оқулық – мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып оты-
ра алатын және нәтижелік емтиханға 
дайындалуға көмектесетін мәліметтер 
базасы болып келеді.

Әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің физика-техникалық 
физика факультетінің, жылуфизика жә-
не техникалық физика кафедрасында 
1, 2-курс студенттеріне міндетті түрде 
оқыла тын молекулалық физика пәніне 
арналған электрондық оқулық дайындық 
үстінде. Ағынды Фурье заңымен салыс-
тыру арқылы көпкомпонентті газ қоспа-
ларындағы жылуөткізгіштік коэффи-
циентінің формуласын алуға болады  
[2, 56 б., 4, 224 б.]:

Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық 
физика бөлімінің молекулалы кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне 
олардың тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, 
молекулалардың өзара əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  
Менделеев Клапейрон теңдеуі, нақты газдар, Ван дер Ваальс теңдеуі 
тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық жұмыстар жасалынып, 
есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың өскелең ұрпаққа 
тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған білімдері 
тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, 
графиканың тамаша мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал 
жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-бетке қоса алатын механизмді тиімді 
пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-тың тағы бір ұтып тұрғаны, 
бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. SWF –да құрылған 
бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады. 

Оқушылар үшін электрондық оқулық - мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын жəне нəтижелік эмтиханға 
дайындалуға көмектесетін мəліметтер базасы болып келеді. 

Əл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің физика – техникалық 
физика факультетінің, жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасында 1, 2 
курс студенттеріне міндетті түрде оқылатын молекулалық физика пəніне 
арналған электрондық оқулық дайындық үстінде. Ағынды Фурье заңымен 
салыстыру арқылы көпкомпонентті газ қоспаларындағы жылуөткізгіштік 
коэффициентінің формуласын алуға болады:[2, 56б., 4, 224б.] 

 
(1) 

 
Газдардың элементар кинетикалық теориясында молекулалар соқтығысусыз 

орташа еркін жүру жолына сəйкес жол жүреді. Молекулалардың хаосты 
қозғалысының əсерінен бақылау ауданшасын екі қарама-қарсы бағытта кесіп 
өтеді. Егер ауданшаның бір жағында газдың макропараметрлері  əртүрлі болса, 
осы ауданша арқылы макроскоптық бақыланатын ағын пайда болады. Осындай 
модель арқылы Больцман тасымалдау коэффициенттеріне арналған 
құрылымдары бірдей формулаларды алды (Больцман формуласы). Өзіндік 
диффузия коэффициенті төменгі түрде өрнектеледі:[2, 112б.,4, 228б.] 
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                     (2) 

Қозғалмайтын ортадағы диффузия үшін, мұндай қатынас Фиктің бірінші 
заңы болады:[3, 386б.,4, 224б.] 
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  (1) 

Газдардың элементар кинетикалық 
теориясында молекулалар соқтығысусыз 
орташа еркін жүру жолына сәйкес 
жол жүреді. Молекулалардың хаосты 
қозғалысының әсерінен бақылау аудан-
шасын екі қарама-қарсы бағытта кесіп 
өтеді. Егер ауданшаның бір жағында 
газдың макропараметрлері  әртүрлі бол-

са, осы ауданша арқылы макроскоптық 
бақыланатын ағын пайда болады. Осын-
дай модель арқылы Больцман тасы-
малдау коэффициенттеріне арналған 
құрылымдары бірдей формулаларды 
алды (Больцман формуласы). Өзіндік 
диффузия коэффициенті төменгі түрде 
өрнектеледі: [2, 112 б., 4, 228 б.]

                 
 

Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық 
физика бөлімінің молекулалы кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне 
олардың тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, 
молекулалардың өзара əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  
Менделеев Клапейрон теңдеуі, нақты газдар, Ван дер Ваальс теңдеуі 
тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық жұмыстар жасалынып, 
есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың өскелең ұрпаққа 
тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған білімдері 
тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, 
графиканың тамаша мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал 
жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-бетке қоса алатын механизмді тиімді 
пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-тың тағы бір ұтып тұрғаны, 
бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. SWF –да құрылған 
бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады. 

Оқушылар үшін электрондық оқулық - мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын жəне нəтижелік эмтиханға 
дайындалуға көмектесетін мəліметтер базасы болып келеді. 

Əл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің физика – техникалық 
физика факультетінің, жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасында 1, 2 
курс студенттеріне міндетті түрде оқылатын молекулалық физика пəніне 
арналған электрондық оқулық дайындық үстінде. Ағынды Фурье заңымен 
салыстыру арқылы көпкомпонентті газ қоспаларындағы жылуөткізгіштік 
коэффициентінің формуласын алуға болады:[2, 56б., 4, 224б.] 

 
(1) 

 
Газдардың элементар кинетикалық теориясында молекулалар соқтығысусыз 

орташа еркін жүру жолына сəйкес жол жүреді. Молекулалардың хаосты 
қозғалысының əсерінен бақылау ауданшасын екі қарама-қарсы бағытта кесіп 
өтеді. Егер ауданшаның бір жағында газдың макропараметрлері  əртүрлі болса, 
осы ауданша арқылы макроскоптық бақыланатын ағын пайда болады. Осындай 
модель арқылы Больцман тасымалдау коэффициенттеріне арналған 
құрылымдары бірдей формулаларды алды (Больцман формуласы). Өзіндік 
диффузия коэффициенті төменгі түрде өрнектеледі:[2, 112б.,4, 228б.] 
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Қозғалмайтын ортадағы диффузия үшін, мұндай қатынас Фиктің бірінші 
заңы болады:[3, 386б.,4, 224б.] 
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Қозғалмайтын ортадағы диффузия 
үшін мұндай қатынас Фиктің бірінші заңы 
болады: [3, 386 б., 4, 224 б.]

Т.Ысмайлов атындағы орта мектебінде физика пəнінің молекулалық 
физика бөлімінің молекулалы кинетикалық теорияның негізгі қағидалары жəне 
олардың тəжірибелік дəлелдемелері, молекулалардың массасы мен өлшемі, 
молекулалардың өзара əрекеттесу күштері, температура жəне оны өлшеу,  
Менделеев Клапейрон теңдеуі, нақты газдар, Ван дер Ваальс теңдеуі 
тақырыптары бойынша сабақтар өткізіліп, зертханалық жұмыстар жасалынып, 
есептер шығарылуында электрондық оқулықты пайдаланудың өскелең ұрпаққа 
тиімді білім беруге үлкен жол ашып отырғанын айта аламыз. Алған білімдері 
тест тапсырмалары арқылы тексерілінді.Flash технологиясы (SWF) форматында 
қолданылатын векторлық графикаға негізделген. SWF құрушылары, 
графиканың тамаша мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс жасайтын құрал 
жабдықтарды, шыққан нəтижені WEB-бетке қоса алатын механизмді тиімді 
пайдалана отырып, үйлесімді өнім таба алды. SWF-тың тағы бір ұтып тұрғаны, 
бұл форматты кез келген платформада қолдануға болады. SWF –да құрылған 
бейнелерге анимация ғана қолданып қоймай оларды интерактивті 
элементтермен жəне дыбыспен де əрлеуге болады. 

Оқушылар үшін электрондық оқулық - мектепте оқыған жылдардың 
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын жəне нəтижелік эмтиханға 
дайындалуға көмектесетін мəліметтер базасы болып келеді. 

Əл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің физика – техникалық 
физика факультетінің, жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасында 1, 2 
курс студенттеріне міндетті түрде оқылатын молекулалық физика пəніне 
арналған электрондық оқулық дайындық үстінде. Ағынды Фурье заңымен 
салыстыру арқылы көпкомпонентті газ қоспаларындағы жылуөткізгіштік 
коэффициентінің формуласын алуға болады:[2, 56б., 4, 224б.] 

 
(1) 

 
Газдардың элементар кинетикалық теориясында молекулалар соқтығысусыз 

орташа еркін жүру жолына сəйкес жол жүреді. Молекулалардың хаосты 
қозғалысының əсерінен бақылау ауданшасын екі қарама-қарсы бағытта кесіп 
өтеді. Егер ауданшаның бір жағында газдың макропараметрлері  əртүрлі болса, 
осы ауданша арқылы макроскоптық бақыланатын ағын пайда болады. Осындай 
модель арқылы Больцман тасымалдау коэффициенттеріне арналған 
құрылымдары бірдей формулаларды алды (Больцман формуласы). Өзіндік 
диффузия коэффициенті төменгі түрде өрнектеледі:[2, 112б.,4, 228б.] 
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Қозғалмайтын ортадағы диффузия үшін, мұндай қатынас Фиктің бірінші 
заңы болады:[3, 386б.,4, 224б.] 
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Электрондық оқулық – мульти ме-
дия лық оқулық, сондықтан электрон-
ды оқулықтың құрылымы сапалы жаңа 
дең гейде болуға тиіс. Электронды оқу-
лық студенттің уақытын үнемдейді, оқу 
материалдарын іздеп отырмай, өтіл ген 
және студенттің ұмытып қалған мате-
риалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді.

Бұл электрондық оқулықтың 
құрылымдық элементтерiн төмендегілер 
құрап отыр:

	сыртқы бетi;
	титулдық экран;
	мазмұны;
	аннотация;
	оқу материалының толық баянда-

луы (кескiндер, кестелер, графиктер, бей-
нелер);

	оқу материалының қысқаша маз-
мұны (кескiн курс түрiнде берiлуi);

	зертханалық жұмыстардың немесе 
жеке физикалық үрдістердің өтуі;

	есептердің шығарылу жолдары;
	қосымша әдебиеттер (оның тiзiмi 

ғана емес, мәтiндерде де енгiзілген);
	өзiндiк бiлiмдi тексеру жүйесi;
	өзiндiк бақылау жүйесi;
	мәтiндiк үзiндiлердi iздеу функциясы;
	авторлар тiзiмi;
	терминдiк сөздер;
	оқулықтың элементтерiн басқару 

бойынша анықтамалық жүйе;
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	оқулықпен жұмысты басқару 
жүйесi.

Электрондық оқулықтың әрбір беті 

Macromedia flash-та сценалар  немесе 
сценадағы кадарлар болып табылады (1- 
сурет).

 
 
Электрондық оқулық - мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды 
оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық 
студенттің уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген жəне 
студенттің ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. 
Бұл электрондық оқулықтың құрылымдық элементтерiн төмендегілер құрап 
отыр: 
 сыртқы бетi; 
 титульдық экран; 
 мазмұны; 
 аннотация; 
 оқу материалының толық баяндалуы (кескiндер, кестелер, графиктер, 

бейнелер); 
 оқу материалының қысқаша мазмұны (кескiн курс түрiнде берiлуi); 
 зертханалық жұмыстардың немесе жеке физикалық үрдістердің өтуі; 
 есептердің шығарылу жолдары; 
 қосымша əдебиеттер (оның тiзiмi ғана емес, мəтiндердi де енгiзілген); 
 өзiндiк бiлiмдi тексеру жүйесi; 
 өзiндiк бақылау жүйесi; 
 мəтiндiк үзiндiлердi iздеу функциясы; 
 авторлар тiзiмi; 
 терминдiк сөздер; 
 оқулықтың элементтерiн басқару бойынша анықтамалық жүйе; 
 оқулықпен жұмысты басқару жүйесi. 

Электрондық оқулықтың əрбір беті Macromedia flash-та сценалар  
немесе сценадағы кадарлар болып табылады.(1- сурет) 
 

 
 

1-сурет. Macromedia flash-табеттердің жасалынуы

Студенттердің білімдерін тексеру үшін алынатын тестті даярлау 2-суретте келтірілді.
1 – сурет.Macromedia flash-табеттердің жасалынуы. 

Студенттердің білімдерін тексеру үшін алынатын тестті даярлау 2 – суретте 
келтірілді. 

 

 
 

2 – сурет.Білім тексеру үшін алынатын тестті даярлау. 
 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 
əлемдік стандартқа сай мұдделі жаңа білім беру өте- мөте қажет» -  деп Елбасы 
атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны 
оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.Заман 
талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды 
сабаққа пайдалану - оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде 
қарастыруға болады. 

Macromedia Flash бағдарламасында жасалған электрондық оқулық əртүрлі 
анимациялармен əшекейленгендіктен пайдаланушыға түсінікті болып келеді 
жəне пəнді оқытуда біршама ықпалын тигізеді. Бағдарламамен жұмыс істеу өте 
ыңғайлы жəне көптеген мүмкіншіліктері бар. 
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«Қазіргі заманда жастарға ақпарат-
тық технологиямен байланысты әлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру 
өте-мөте қажет», –  деп Елбасы атап 
көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру 
жолында ақпараттық технологияны оқу 
үрдісінде оңтайландыру мен тиім ділігін 
арттырудың маңызы зор. Заман талабы-
на сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде 
электрондық оқулықтарды сабаққа пайда-
лану – оқытудың жаңа технологиясының 
бір түрі ретінде қарас тыруға болады.

Macromedia Flash бағдарламасында 
жасалған электрондық оқулық әртүрлі 
анимациялармен әшекейленгендіктен 
пай даланушыға түсінікті болып келеді 
және пәнді оқытуда біршама ықпалын 
тигізеді. Бағдарламамен жұмыс істеу өте 
ыңғайлы және көптеген мүмкіншіліктері 
бар.
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* * *
Статья посвящена книгообеспечен-

ностью учебного процесса, созданию 
электронных учебных изданий в обла-
сти молекулярной физики с использо-
ванием программый Macromedia Flash. 
На Macromedia Flashс  использованием 
MathCAD 8 были получены результаты 
расчетов закона Фурье, закона Фика и 
Больцмана. Показаны некоторые со-
ставляющие элементысоздание элек-
тронных учебных изданий как, создание 
страниц и тестовых вопросов для сту-
дентов.

Ключевые слова: компьютерная 
графика, анимация, Flash технология, 
хаос молекул, коэффициент диффузии.

* * *

The Article is dedicated to books by 
provision of the scholastic process, making 
the electronic scholastic publishing in 
the field of molecular physicists with 
use program Macromedia Flash. On 
Macromedia Flash with use MathCAD 
8 were received results calculation law 
Furie, law Fika and Bolicmana. They Are 
Shown some forming elements making 
the electronic scholastic publishing as, 
making the pages and test questions for 
student.

Keywords: computer graphics, ani-
ma tion, Flash technology, chaos of the 
molecules,factor to diffusions.
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ШЕТЕЛІКТЕРДІҢ ТІЛДІК ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БІЛІМ 
БЕРУ ДАйЫНДЫғЫ КАФЕДРАСЫНЫҢ 

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

Жуырда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ халықаралық білім беру 
департаменті шетелдіктердің тілдік және жалпы білім беру 
дайындығы кафедрасында Ашық есік күні болып өтті. Аталған 

шараға АҚШ, Испания, ҚХР елшіліктерінен арнайы қонақтар шақырылды.   
ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің деканы Жаппасов Жарылқасын 
Еркінұлы, Халықаралық білім беру департаментінің директоры 
Молдағалиева Жазира Тұманбайқызы, шетелдіктердің тілдік және жалпы 
білім беру дайындығы  кафедрасының меңгерушісі Ихсангалиева Гүлнар 
Қуанышқызы ашық есік күніне арналған кіріспе сөз сөйледі. 

Кафедраның Ашық есік күнінің өтілуіне орай Испанияның Қазақстандағы 
елшілігінің өкілі, Экономика және сауда-саттық департаментінің директоры 
Кристина Сантамария ханым, ҚХР консулдығының өкілі білім мен мәдениет 
вице-консулы Гао Чен мырза Қазақстан халықтар ассамблеясының мүшесі 
Ахмадулла Васток, Қазақстан Республикасындағы АИР елшісі Наиб 
Мохаммед Акрами, «Цин-Каз» компаниясының өкілі Мұқашева Алма ханым, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Конфуций институтының директоры Асылбеков 
Рақымжан, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Конфуций институты  директорының 
орынбасары Ваң Жың мырза, «Sun Way Alatau» компаниясының директоры 
Дуаметұлы Данияр мырза  құттықтау сөз сөйледі.  

Шара барысында өткен жылдарда факультетте оқып кеткен 
тыңдаушылар Оңтүстік Кореялық Ли Енг У, ҚХР-дан  келген  Джин Ян Лин 
және АИР азаматы Ахмадзай Мохаммад Башир  тарапынан шетелдіктердің 
тілдік және жалпы білім беру дайындығы кафедрасының оқытушылары 
атына  жылы лебіздер мен алғыстар айтылды. 

Шетелдік студенттер мен оқытушылар дайындаған концерттік нөмірлер 
жиналған жұртшылық көңілінен шықты. Шара соңында келген қонақтар 
факультеттің  көп жылдық тарихынан сыр шертетін мұражайды аралап, 
қонақтарға арналған қолтаңба журналына өз лебіздері мен алғыстарын  
жазып қалдырды.      

Шетелдіктердің тілдік және 
жалпы білім беру дайындығы  
кафедрасының меңгерушісі,
ф.ғ.д., профессор                                                        Г.Қ. Ихсангалиева
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