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ҚазҰУ Әлем университеттері консорциумына 
(WUC) мүше болды

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Әлем 
университеттері консорциумының (WUC) толыққанды мү-
шесіне айналды. Еліміздің білім беру саласының мойындалған 
көшбасшысы өзінің жоғары беделі мен халықаралық талап-
тарға сай дәрежесін тағы бір дәлелдеді. 

Әлем университеттері консорциумы ғаламның жетекші ЖОО-
лары мен ғылым мен білім беру саласындағы халықаралық ұйымдар-
ды біріктіреді. Оның міндеті адамзаттың маңызды мәселелерін 
шешуде университеттердің рөлін арттыру, қолжетімді және са-
палы білімді жан-жақты қолдау, білім беру жүйелерін жетілдіру 
болып табылады. Әсіресе, студенттер әлеуетін арттыруға, олардың 
теориядан алған білімдерін іс жүзінде қолдануына ерекше көңіл 
бөлінеді. Айта кетерлігі, әр мемлекеттен тек бір ғана университет 
WUC мүшесі бола алады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – осындай жаһандық халықаралық 
білім беру қауымдастығына мүше болу мәртебесіне ие болған Орта 
Азиядағы алғашқы және жалғыз университет. Соңғы жылдары ЖОО 
жетекші рейтингтерінде қарқынмен алға жылжуда, халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейте отырып, әлемдік деңгейдегі форумдар 
мен конференциялар өткізуде.

WUC мүшесі бола отырып ҚазҰУ енді әлемнің атақты ЖОО-
ларының ғана емес, Бүкіләлемдік өнер және ғылым академиясы, 
Халықаралық Жасыл Крест, Халықаралық университет президент-
терінің ассоциациясы, Мәдени дипломатия институты, Александрия 
кітапханасы және басқа да беделді ұйымдардың әріптесі болып 
табылады. Бұл әлемде Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінің 
имиджі мен бәсекеге қабілеттілігін көтеруге сөзсіз ықпал етеді. 

Баспасөз қызметі 

11- сынып

Қазұу жаңалыҚтары
Новости КазНу

Новости КазНУ
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ҚазҰУ ЖаҢаЛЫҚтаРЫ

ФЕСТИВАЛЬ  НАУКИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
В НИШ г. СЕМЕЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ОЛИМПИАДА «АЛЬ-ФАРАБИ» КАЗНУ

в 2009 году в КазНУ стартовала  теперь 
уже ежегодная предметная Олимпиада «Аль-
Фараби», в которой имеют возможность  
участвовать учащиеся выпускных классов со  
всего Казахстана. преподаватели кафедры 
дипломатического перевода Сарбаева Р.е. 
и Карипбаева Г.А. (англ. язык), Манабаева 
Ж.Д. (франц. язык) и Котиева Л.М. (немец. 
язык) принимают активное участие в работе 
Олимпиады.

в 2014 году по инициативе проректора 
КазНУ имени аль-Фараби по учебной работе  
доктора технических наук Ахмед-Заки  Д.Ж. 
юбилейная – пятая Олимпиада «Аль-Фараби» 
проходила в новом формате. первые два 
тура прошли в on-line режиме в феврале. 
Заявки подали более семи тысяч учеников 
11-х классов со всей Республики. в резуль-
тате к третьему туру, который проходил  
27-29 марта в Алматы, вышли 63 ученика, 
приехавшие в КазГУград со всех концов 
нашей огромной страны. Самое большее 
количество выпускников, прошедших 2 тура, 
было по английскому языку. Это говорит о 
том, что одна из важнейших идей нашего 
президента – «Триединство языков» – наш- 

ла отклик у молодёжи. в школах препода-
вание иностранных языков, особенно ан- 
глийского, поставлено на высокий уровень.  
На третьем туре по английскому языку 
первым заданием было написание и пре-
зентация эссе на тему «Триединство язы- 
ков». Учащиеся рассказали о необходимости 
владения тремя языкам, о задачах, которые 
стоят перед будущими поколениями. во 
время презентации  ученики свободно раз- 
говаривали как на казахском, так и на 
английском языках, они применяли посло-
вицы  и поговорки, цитировали, раскрывая 
свое понимание идеи  Лидера Нации. в своих 
работах  участники  коснулись и  стратегии 
нашего государства «Казахстан-2050». Хам- 
зина Мадина, приехавшая из далёкого пет-
ропавловска, заняла 1-е место по секции 
«английский язык». Нужно отметить, что 
все участники, занявшие первое место, 
получили гранты ректора КазНУ,  2-е место 
– 50% скидка в оплате за обучение и 3-е 
место – скидка 25%! 

К слову, нам бы хотелось рассказать 
и о Фестивале Науки «Шаг в будущее», 
который проводится в Назарбаев Интел- 
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лектуальной школе физико-математичес-
кого направления г. Семей. в 2013 году в 
работе фестиваля принимали участие уче- 
ники с научными проектами по точным и 
естественным наукам. в 2014 году адми-
нистрация «НИШ г. Семей» решила рас- 
ширить круг участников, пригласив к учас-
тию и гуманитариев. в работе фестиваля 
приняли участие ученики 7-10 классов со 
всех концов нашей страны. Они представили 
свои стендовые проекты и защищали перед 
каждым членом жюри и участниками этой 
секции, которые выразили желание получить  
более подробную информацию, отдельно. 
в секциях ученики не подразделялись на 
уровни и оценивались по одним и тем же 
критериям, вне зависимости от того, в каком 
классе он учится. Была представлена 
даже секция «вундеркинд». проекты были 
очень интересные. Например, по секции 
английского языка нужно отметить такие, 
как “Peculiarities of using Metaphors in 
English speech, literature and poetry” ,”The 
effectiveness of tasks for producing language-
Related Episodes in Computer assisted 
Learning Environment”, ”The Internet has 
allowed for increased opportunities to learn 
foreign languages” ,”The European language 

Portfolio in Kazakhstan”, “The problems of 
terms’ translation  from Kazakh into English” 
… Учащиеся школ показали очень глу-
бокие знания и были соответственно оце- 
нены членами жюри. преподаватели КазНУ 
были приглашены для участия в работе 
экспертной комиссии. Старший преподава-
тель кафедры дип. перевода ФМО Карип-
баева Г.А. возглавила секцию английского 
языка. в своем выступлении на закрытии 
Фестиваля она рассказала ученикам о 
ежегодной предметной олимпиаде «Аль- 
Фараби», победители которой удостаивают-
ся гранта ректора КазНУ. Этот фестиваль 
является как бы проверкой своих способ- 
ностей для учащихся перед республи-
канской и международными предметными 
Олимпиадами для учащихся 11-х классов. 

Фестиваль Науки в г. Семей – это стар-
товая площадка перед республиканской 
олимпиадой «Дарын» и теперь уже рес-
публиканской предметной олимпиадой «Аль- 
Фараби» КазНУ. Успехов!!! 

Преподаватели кафедры дип. перевода 
факультета международных отношений 

КазНУ им. аль-Фараби
Г.А. Карипбаева, Р.Е. Сарбаева 

Новости КазНУ
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1. Сөйлемді төл сөзге айналдырыңыз 
Досым көшеде кездесіп қалып, ата-

анаммен бірге тұратынымды сұрады. 
А) Досым кездесіп қалып: – Ата-анаңмен 

бірге тұрасың ба? – деп сұрағаны.
в) Көшеден кездесіп қалған досым: – Ата-

анаңмен тұрмайсың ба? – деді. 
С) Кездесіп қалған досым көшеден: – Ата-

анаңмен бірге тұрасың ба? – деген. 
D) Досым кездесіп қалып: – Ата-анаңмен 

біргесің ба? – деп.  
E) Досым көшеде кездесіп қалып: – Ата-

анаңмен бірге тұрасың ба? – деп сұрады. 

2. Құрмалас сөйлемнің екінші сыңарын 
табыңыз 

Уақытты үнемдегің келеді, бірақ ... . 
А) кез келген адам бойынан байқауға 

болады.
в) үнемдеу үшін өмір сүресің.
С) саған бағынбайтын кездер болады.
D) мені күтпей жүре беріпті.
E) уақытты үнемдегің келмейді.

3. Сөйлемдегі   саз   сөзінің мағыналарын 
анықтаңыз: Саздан жасалған зат сыйласақ 
қайтеді?; Мен де жаймен сазына қосылып 
отырдым.  

A) пластика, ырғақ
B) ермексаз, дауыс
С) құм, өлең
D) балшық, әуен
E) гипс, мелодия

4. Болжалды мағыналы сөйлемді көр- 
сетіңіз

A) Жыл сайын 1 мамырда тауға шыға-
тынбыз

B) Ұшарын жел, қонарын сай біледі
С) Кел демек бар, кет демек жоқ
D) Мен көптен бері сенен осы сөзді күткен 

едім
E) Болжалдап айтқанды жақтырмайтын 

кісі еді.

5. Сөйлемде көрінетін мағына түрін  
белгілеңіз: Іссапардың барлық шығынын 
біз көтеруге тиіспіз.

A) тілек  
B) болжалдылық
С) міндеттілік
D) қажеттілік
E) қанағаттылық

6. Сөйлемдегі негізгі мағынаны көр-
сетіңіз: Бұл баяндаманы дәл сол жиында 
оқыған еді.

A) қалау
B) болжау
С) нақтылау
D) тілеу
E) шарт қою

7. Іс-әрекеттің іске асуға дайындық 
кезеңін көрсететін сөйлемді белгілеңіз

A) Мұндай үлкен жиынға бірінші рет қа-
тысқалы  отыр.

B) Мұндай үлкен жиынға бірінші рет қа-
тысып  отыр.

С) Мұндай үлкен жиынға бірінші рет қа-
тысып  отырған жоқ.

D) Мұндай үлкен жиынға бірінші рет қа-
тысып  отыр  екен.

E) Мұндай үлкен жиынға бірінші рет қа-
тысатын еді.

8. Істің орындалу мезгіліне қатысты 
сөйлемді белгілеңіз

A) Сөздіктің презентациясын ұлттық кі-
тапханада өткізбекші.   

B) Бұл – соңғы жиырма жылда жарық 
көрген  ең көлемді сөздік.

С) Бұл сөздіктің презентациясы келесі 
аптада өтеді деп жоспарланған.

D) Қазақша-орысша екі тілді сөздіктің ре- 
дакциясын басқарған кім?

E) Туған жерім қандай ыстық болса, Ал-
маты да маған сондай жақын. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ

І тапсырма
«Қазақ тілі» пәнінен ЖАБЫҚ ТЕСТ сұрақтары. 1 дұрыс жауап – 1 балл. 
Барлығы 50 тапсырма

«ӘЛ-ФаРаБи»  оЛиМПиаДасЫ
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9. Бір мезгілде іске асатын қимылды 
көрсететін сөйлемді белгілеңіз

A) Таразда «Астана» ықшам ауданы бой 
көтеріп, жаңа үлгідегі үйлер салынып 
жатыр екен, жазға тарта пайдалануға 
толық берілетін көрінеді.

B) Мұның әдейі жасалған іс еместігін 
білді, бірақ  білмеген болды.

С) ертең жұмыс ерте бітсе, кешкісін ба-
лалармен саябаққа барамын.

D) Қазақ тілі сынағынан өтсем, жұмысқа 
бірден қабылданамын.

E) Күндіз әке-шешесі жұмыста болғанда, 
бала күні бойы менің қасымда.

10. Жер, су, аспан, адам, дала сөздерінің 
ортақ грамматикалық мағыналары:

А) заттың атын білдіреді, атау септігінде 
тұр, жекеше түрде келген

в) заттың сынын білдіреді, көпше түрде 
қолданылған

С) заттың санын білдіреді, атау тұлғалы 
сөз

D) зат есім, тәуелді формада жұмсалған
е) есімдік, жіктеу есімдігі

11. Ғашықтың тілі – тілсіз тіл деген 
сөйлемдегі «тіл» сөзінің лексикалық ма-
ғынасы

А) тілу етістігі мағынасында жұмсалған 
сөз

в) адамның дене мүшесі, адамдық қа-
рым-қатынастың құралы

С) атау тұлғалы зат есім
D) болымсыздық мағынасындағы зат есім
е) тәуелдік жалғаулы зат есім

12. Екі түрлі мағынада қолданылып 
тұрған сөзі бар сөйлемдер қатарын бел-
гілеңіз

A) Сөз – ойдың айнасы. Ол айнаға қарай 
берді.

B) Тіл – көңілдің тілмәші. Апам тілден 
айныса да, ойдан айныған жоқ, әлі.

C) Тіл – адам ойын білдіретін құрал. Ба-
лалар ойын ойнады.

D) Құнды сөз құнарлы ойдан туады. 
Өлеңді ойдан шығарды. 

е) Ғылым мен техника салаларын дамыту 
керек. Өзенді салаларын қоса есеп-
тегенде 143 шақырымды құрайды. 

13. Тез жасалған қимылды көрсететін 
қатарды белгілеңіз

A) Қолындағы қаламын сөмкесінен алды. 
B) Қолындағы қаламы қымбат тұрады.
С) Қолындағы қаламын лақтырып жіберді.

D) Қолындағы қаламына қарап ойланып 
отыр.

е) Қолындағы қаламымен бірнеше рет 
«тез-тез» деп жазды.

14. Бір рет жасалған қимылды көрсе-
тетін сөйлемді  белгілеңіз.

A) Соңғы кездері біздің бөлімге келгіштеп 
жүр. 

B) Үстелді жұдырығымен сарт еткізіп 
қойып қалды.

С) Әншіге қошемет көрсетіп, қол  шапа-
лақтады. 

D) Айтқанына өкініп, енді ернін тістелеп 
отыр. 

е) Фабрикаларда ауа тазалағыш қон-
дырғылар орнатылатын.

15. Мөлшер мағынасы бар сөйлемді  
белгілеңіз

A) Биылғы көрсеткіш былтырғыдан  ана- 
ғұрлым  жоғары.

B) Биылғы көрсеткіш маған  ұнап тұрған  
жоқ. 

С) Биылғы көрсеткіш арқылы мектеп 
жетістікке қол жеткізді. 

D) Биылғы көрсеткіштің нәтижесі кеше 
белгілі болды. 

е) Биылғы көрсеткіш кезекті мәжілісте 
қаралатын болады.

16. Топтау мағынасы бар құрылымды 
белгілеңіз

A) ат жегілген шаналар босқа тұрды
B) үнемі ат жегілген шанамен жүреді
С) шаналарға  әдейі ат жегетін еді
D) шаналарға  қос-қостап ат жегілген 
е) шаналарды топырлатып жинап қойыпты 

17. Ғашықтың тілі – тілсіз тіл деген 
сөйлемдегі «тіл» сөздеріне қандай грам-
матикалық мағына тән?

А) меншіктік, иелік
в) бағыттық, болымсыздық
С) атауыштық, болымсыздық, меншіктік
D) болымсыздық, иелік
е) ешқандай грамматикалық мағына тән 

емес

18. Сөйлемнің негізгі мағынасын анық- 
таңыз:   

Сезімімнің бұлағы, қиялымның жұмағы,
Жүрегімнің сыңары, 
Сені көргім келеді де тұрады.
                                          (И. Сапарбаев)
A) болжау
B) қалау
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С) сұрау
D) шарт
е) нақтылау

19. Жіктік жалғаудың синтаксистік қыз-
меті не?

А) бастауыш
в) баяндауыш
С) толықтауыш
D) анықтауыш
е) пысықтауыш

20. Әрекеттің жүзеге асу амалы көрсе-
тілген сөйлемді белгілеңіз

A) Төтенше жағдайға байланысты іс-
шараларды кезекпен баяндады.

B) Бүгін аймақтағы оқиғаға байланысты 
төтенше жағдай жарияланды.

С) Төтенше жағдай енгізу туралы  ұсы-
ныс қабылданды.

D) Оқиға орнына Төтенше жағдай минис- 
трлігінің өкілдері келді. 

е) Иран президентінің не айтқанын га-
зеттен білдім. 

21. Айқындауыш мүше қатысып тұр-
ған сөйлемді табыңыз

A) Қазақстан 2030 жылы қиыншылық-
тарды жеңіп, дамудың келесі саты-
сына өтеді. 

B) 1995 жылы Қазақстан астанасын 
Ақмола қаласына көшіру туралы ше-
шім қабылданды.

C) ҚР президентінің жарлығы бойынша 
2000 жыл – мәдениетті қолдау жылы 
деп жарияланды. 

D) Қазақстанның жаңа астанасы – Аста-
наның салтанатты тұсау кесер тойы 
1998 жылы маусымда болды. 

е) Қазақстанның оңтүстік астанасында 
Жаңа жыл қарсаңына орай үй жи-
һаздарына 80% жеңілдік болады.

22. Қарсылықты мағынасы бар сөй-
лемді белгілеңіз

A) Кітап – әлемдегі құпиялы ұлы ға-
жайыптардың бірі екен.

B) Кітап – тәрбиенің маңызды жақта-
рының бірі ретінде тәрбиелік жос-
парға енуі тиіс.

C) Бұл мәселе кітаптың санын азайт- 
қаныменен, оқушылардың құлшыны-

сын одан әрі арттырған еді. 
D) Жақсы кітапты алғаш оқығанда – 

жаңа дос тапқандай боласың, қай- 
талап оқысаң – ескі досыңды кездес-
тіргендей сезімге бөленесің.   

е) Қолым боста кітап оқимын, кітап ар-
қылы өмірді танып, білім аламын. 

23. Қажеттілік мағынаны білдіріп тұр-
ған сөйлемді белгілеңіз

A) Адам мінезі негізінен өмірінің ал-
ғашқы жылдарында қалыптасады.

B) Адамдар – әрқашан өз аналарының 
перзенттері, ана болмаса ақын да, 
батыр да болмайды.

C) Адамға өзінің аналық немесе әкелік 
міндетін сезінуді жөргекте жатқан 
кезден-ақ үйрете беру керек. 

D) Адам тәрбиелеу, өзінің туған ұлы мен 
қызын тәрбиелеу – адамның ең бірінші, 
аса маңызды қоғамдық қызметі, аза-
маттық борышы болуы тиіс. 

е) Адам өзінің балалық шағын осы бір 
кезде міндетті түрде еске ала ма деп 
қалдым.  

24. Болжалды мағынаны білдіріп тұр-
ған сөйлемді белгілеңіз

A) еңбексіз жиған малың адал емес. 
B) еңбек шыққан жерден төзім де шы-

ғады. 
C) еңбекпен ғана адам жақсы тұрмысқа 

жеткен. 
D) Бақыт барын салып еңбектенгенге 

бұйырады.
е) еңбексіз табылған дүние, бүтін бай-

лық болмас.  

25. Ұлттық мәдениет пен танымды 
білдіретін сөйлемді белгілеңіз.

A) Ілтипат  – танып-білуге ден қою. 
B) Өнердің қай түрі де, саудаға түскен 

бұйымдай өтімді келеді. 
C) Бата – жаңа қосылған жастарға, жауға 

аттанған жаужүрек ұландарға, асқа 
да беріледі.

D) Жыр өнері – өз пікірімен пайымдаса, 
сурет өнері – өз бояуымен пайым-
дайды. 

е) Наурыз көжеге қосылатын жеті дәмнің 
табиғаттағы жеті бояуды, спектрді 
білдіретін философиялық мәні бар.
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1. Укажите, кто из персонажей коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума» так 
сказал о Чацком: «А вы заметили, что он 
в уме сурьезно поврежден»?

А) Хлестова
Б) Фамусов
в) Загорецкий
Г) Лиза
Д) Молчалин

2. Сколько романов написал И.А. Гон-
чаров?

А) 5
Б) 2
в) 1
Г) 3
Д) 4

3. К какому идейно-эстетическому на- 
правлению (художественному методу) от- 
носится комедия А.С. Грибоедова «Горе 
от ума»?

А) просветительский реализм
Б) Романтизм
в) Критический реализм
Г) Сентиментализм
Д) Классицизм  

4. Кому посвятил И.С. Тургенев свой 
роман «Отцы и дети»?

А) Белинскому
Б) Герцену
в) Чернышевскому
Г) Декабристам
Д) виардо

5. Какой литературный деятель явля-
ется автором следующей характеристи-
ки Онегина: «Страдающий эгоист, эгоист 
поневоле»?

А) Добролюбов
Б) Белинский
в) Герцен
Г) Жуковский
Д) Ломоносов

6. Определите, о каком литературном 
герое идет речь, назовите произведение 
и его автора: «Его глаза сияют, лик его 
ужасен. Движенья быстры. Он прекра-
сен»:

А) Молчалин. «Горе от ума» Грибоедова
Б) Чичиков. «Мертвые души» Гоголя   
в) петр I. «полтава» пушкина
Г) Ленский. «евгений Онегин» пушкина
Д) Раскольников. «преступление и на-

казание» Достоевского

7. Какая человеческая страсть ярко во-
площена в трагедии А.С. Пушкина «Моцарт 
и Сальери»?

А) Накопительство
Б) Зависть
в) Женолюбие
Г) Зазнайство
Д) Обжорство

8. Какую героиню Пушкина крадут пря-
мо со свадьбы?

А) Татьяну
Б) Земфиру 
в) Ольгу
Г) Людмилу
Д) Зарему

9. Какое из произведений А.С. Пушки-
на не связано с темой поэта и поэзии?

А) «поэт»
Б) «пророк»
в) «пора, мой друг, пора!»
Г) «памятник»
Д) «Арион»

10. Какая трагедия А.С. Пушкина за-
канчивается ремаркой «Народ безмолв-
ствует»?

А) «пир во время чумы»
Б) «Борис Годунов»
в) «Моцарт и Сальери»
Г) «Скупой рыцарь»
Д) «Каменный гость»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 класс)

Тестовые задания
Шкала оценок: каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в  

1 балл, всего – 50 тестов. Следовательно, максимальное количество баллов в отве-
тах на тесты составляет 50.
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11. Чьи философские идеи оказали осо-
бое воздействие на русский символизм?

А) М. Горький
Б) Л. Толстой
в) Л. Андреев
Г) Ж.-Ж. Руссо
Д) в. Соловьев

12. Роман какого писателя открыва-
ется главой под названием «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными»?

А) И. Тургенев «Отцы и дети»
Б) М. Лермонтов «Герой нашего времени»
в) Ф. Достоевский «преступление и на-

казание»
Г) Л. Толстой «война и мир»
Д) М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

13. Произведение какого автора отно-
сится к жанру антиутопии?

А) И. Бунин  «Деревня»
Б) А. Чехов «Скучная история»
в) е. Замятин «Мы»
Г) М. Булгаков «Белая гвардия»
Д) А. Ахматова «Реквием»

14. В рамках какого направления разви-
валось раннее творчество А. Ахматовой?

А) Акмеизм
Б) Символизм
в) Имажинизм
Г) Футуризм
Д) Романтизм

15. Русский писатель, ставший первым 
Нобелевским лауреатом?

А) в. Набоков
Б) М. Горький
в) Б. пастернак
Г) И. Бунин
Д) А. Куприн

16. Какое произведение Шолохова ос-
талось незавершенным?

А) «Судьба человека»
Б) «Тихий Дон»
в) «Они сражались за Родину»
Г) «Наука ненависти»
Д) «Нахаленок»

17. Русский поэт, Нобелевский лауреат: 
А) И. Бродский
Б) в. Маяковский
в) С. есенин
Г) Н. Гумилев
Д) е. евтушенко

18. Кому принадлежит высказывание 
«Я – мистический писатель…»? 

А) А. Куприн
Б) А. Солженицын
в) М. Булгаков
Г) в. Шукшин
Д) в. Набоков

19. С каким направлением связано ран-
нее творчество А. Блока? 

А) Футуризм
Б) Имажинизм
в) Романтизм
Г) Символизм
Д) Акмеизм

20. Произведение какого автора посвя-
щено теме коллективизации?

А) И. Бунин «Деревня»
Б) М. Горький «Старуха Изергиль»
в) М. Шолохов «Наука ненависти»
Г) М. Булгаков «Дьяволиада»
Д) А. платонов «Котлован»

21. К какому периоду относят пер-
вую волну русской литературной эми-
грации?

А) после 1-й русской революции 1905 г.
Б) после Октябрьской революции 1917 г. 
в) после Отечественной войны 1812 г.
Г) после Отечественной войны 1941-

1945 гг.
Д) 60-70-е годы ХХ века

22. Произведение какого автора за-
канчивается пророческими строками «Я 
в гроб сойду и в третий день восстану, 
И как сплавляют по реке плоты, Ко мне 
на суд, как баржи каравана, столетья по-
плывут из темноты»?

А) Б. пастернак «Доктор Живаго»
Б) А. Ахматова А. «Реквием»
в) А. Блок «Двенадцать»
Г) С. есенин  «Анна Снегина»
Д) в. Маяковский «Облако в штанах»

23. Какое произведение М. Шолохова 
состоит из 4-х книг?

А) «поднятая целина»
Б) «Наука ненависти»
в) «Они сражались за Родину»
Г) «Судьба человека»
Д) «Тихий Дон»

24. Кто обращался к российской ин-
теллигенции с призывом «Всем телом, 
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всем сердцем, всем сознанием – слушай-
те Революцию!»?

А) в. Маяковский
Б) С. есенин
в) А. Белый
Г) А. Блок
Д) О. Мандельштам

25. Творчество какого писателя отно-
сят к «деревенской прозе»?

А) в. Распутин
Б) М. Булгаков
в) М. Горький
Г) Б. пастернак
Д) Л. Андреев

1. Choose synonym of the word «ex-
hausted»: 

a) ugly
b) terrible
c) tired
d) dangerous
e) ashionable

2. Choose the correct synonym of 
“courtesy”

a) importance
b) politeness
c) majority 
d) hospitality
e) punishment

3. Give antonym to the word “silence”: 
a) fear 
b) noise  
c) wealth
d) quite
e) action 

4. Choose the countable noun:
a) luggage
b) sand
c) honey
d) salt
e) t-shirt

5. Choose the correct plural form of the 
word:

a) wolfs  
b) wolves   
c) woolves 
d) woolfs 
e) wolfes

6. Choose the word that does not belong 
to ‘professions’:

a) doctor
b) teacher
c) processor
d) politician
e) trainer

7. Complete the sentence:
The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland is … 
a) a parliamentary monarchy
b) a bourgeois republic
c) a federal republic
d) a constitution republic
e) a parliamentary republic

8.Choose the right answer.
Great Britain is a parliamentary monarchy. 

The head of the state is…:
a) Lord Chancellor
b) President
c) Prime Minister
d) Governor
e) Queen

9. What is the definition of the word 
‘psychology’?

a) The study of the activities of government
b) The study of how buildings are designed 

and constructed
c) The study of the human mind and 

people’s behavior 
d) The study of how to treat illness
e) The study of farming

10. According to the English saying 
“The Englishman’s home is his ___”:
a) Castle
b) Love
c) Penthouse
d) Mansion
e) Stable

11. Choose the right variant of articles. 
...lаrge steel bridge joins...two banks of 

...river.
a) An, the,the 
b) The, the,the  
c) А, -, -¬
d) The, -, а
e) A,the,the

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Готовимся к еНТ
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12. Choose the right article:
”Romeo and Juliet” is about ..love and 

..hate. It is about .. love of two young people 
whose  families were bitter enemies. It was .. 
tragic love.

a) -/-/-/-
b) a/a/a/a
c) -/-/the/a
d) -/a/the/a
e) -/-a-the

13. Choose the right variant of preposition: 
Martin gave ...smoking two years ago. 
a) down   
b) up   
c) of
d) under
e) over

14. Which sentence is imperative?
a) He threw the litter.
b) Do you want to throw the litter?
c) Doesn’t he throw the litter?
d) Do not throw the litter!
e) Why are you throwing the litter?

15. Complete the disjunctive question:
You have written your exercise, ….?
A) do you
B) have you
C) have not you
D)  do not you
E) did not you

16. Find a sentence with a phrasal verb:
A) Konkin participated in the international 

Olympiad
B) Oh, no. We’ve run out of bread
C) Asem was born in November
D) There are many people in the street
E) Please, don’t smoke here!

17. Choose the right adverb: 
Maria’s English is excellent. She speaks… 
A) perfectly English
B) English perfect 
C) perfect English
D) English perfectly
E) the perfectly English

18. Choose the right variant:
Cuba is … sugar-growing areas in the world.
A) one of the large
B) one of largest
C) one of the largest
D) larger
E) largest

19. Choose the right answer:
The exam was fairly easy - … I expected.
A) more easy that
B) more easy than
C) easier than
D) easier as
E) so easier that

20. Choose the right form of adjective:
The film was really boring. It was… I’ve 

ever seen.
A) most boring film
B) the more boring film
C) the film more boring
D) the most boring film 
E) the more boring film

21. Choose the right pronoun:
We went shopping and spent… money.
A) a lot of
B) a lots of
C) lot of
D) many
E) a lot

22. Choose the sentence with a noun in 
the Possessive Case: 

А) Ase1’s reading а newspaper
в) Ase1’s gone to university
С) Ase1’s dog is very loyal 
D) Ase1’s got two young brothers
е) Asel’s writing а letter to her pen-friend

23. Choose the right variant of the De-
monstrative Pronoun:

Саn you help me carry ... baggages? 
А) that
в) this
С) these 
D) thus 
е) them

24. Choose the right answer:
Where is my CD? I can’t find it ….. . 
A) nowhere 
B) everywhere
C) somewhere 
D) where 
E) anywhere 

25. Choose the right modal verb:
If you want to be slim, you …go on a diet.
А) hadn’t better 
в) are to  
С) have to
D) should 
е) were to
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ШКоЛа УМов

Ға би тов Т.,
фи лос.ғ.д., про фес сор 
әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ

ҚА ЗАҚ СТАН ДА ғы 
ИН НО ВА цИЯЛыҚ Мә ДЕ НИЕТ

Қа зақ стан да ел пре зи ден ті Н.Ә. На зар- 
 баев тың қол дауы мен ин но ва циялық ин ду с- 
т риал ды да му Ст ра те гиясы қа был дан ға ны 
бел гі лі. Бұл ту ра лы айт ыл ған пі кір лер мен 
ана ли ти ка лық ғы лы ми тал дау лар жет кі лік ті. 
Біз осы мә се ле нің фи ло со фия лық-мә де-
ниет та ну лық кей бір қыр ла ры на қыс қа ша 
тоқ та лып өтейік.  

Қо ғам да ғы ин но ва циялық үр діс тің се бе бі 
– өн ді ріс тік құ рал-жаб дық тар әр бір-екі жыл 
сай ын өз ге ріп оты ра ды. Бұ ған (яғ ни, өз ге ріс-
ке) күш бе ре тін – өн ді ріс тің жә не қо ғам ның 
бар лық іс-әре кет те рін де ақ па рат тың кең кө-
лем ді лі гі. Ал өн ді ріс тің жа ңа руы мен тиім-
ді лі гі нің жо ғар лауына адам ба ла сы, оның 
бі лі мі, тә жі ри бе сі, қа бі ле ті, шы ғар ма шы лық 
мүм кін дік те рі өз ық па лын ти гі зе ді. 

Ин но ва циялық мә де ниет тің не гіз гі мақ са-
ты – ес кі (өт кен шақ, «клас си ка»), қа зір гі (осы 
шақ, «мо дерн») жә не жа ңа (бо ла шақ, «фу ту-
ре») ара сын да ғы те пе-тең дік ті қа лып тас ты-
ру жә не оны сақ тау.  Ин но ва циялық қа был-
дау ес кі, қа зір гі жә не жа ңа дан ала ты ны тең 
кө лем ді бол ма ған дық тан, кей кез де рі, ес кі-
нің бө лі нуіне, қа зір гі нің мо биль де нуіне жә не 
жа ңа ның экс пан сиясы на түрт кі бо ла ды. Әр-
бір ұлт, ха лық, қо ғам, же ке адам мә де ниеті 
өз ге ше лі гін осы үш тік тің өза ра тәуел ді лі гі 
қам та ма сыз ете ді. Ин но ва ция мен дәс түр ді 
қа ра ма-қар сы қою дұ рыс емес. Дәс түр ді қан- 
 дайда бір да му дың қа жет ті шар ты деп қа-
рас ты ру қа жет. Дәс тү рін, өзі нің та ри хи ес ке-
рт кі шін жо ға лт қан қо ғам дег ра да цияға ұшы- 
 рай ды. Өйт ке ні ұр пақ тар ара сын да ғы бай-
ла ныс үзі ле ді жә не үл кен әлеу мет тік ор та-

да мар ги на ли за ция про це сі, со ны мен қа тар, 
бас қа да дест рук тив ті про цес тер жү ре ді. 
екін ші жа ғы нан, қо ғам өз гер мей өмір сү ре 
ал май ды. Со ны мен, жал ғас тық тың жал пы 
мә де ни прин ци пін де ин но ва циялық пен дәс- 
түр лік тің бір лі гі әлеу мет тік прог рес тің ма-
ңыз ды ал ғы шар ты бо лып та бы ла ды. 

Қа зір гі Қа зақ стан да екі түр лі ба ғыт та ғы 
өр ке ниет ті құ ру бағ дар ла ма сы бар, бі рін ші-
сі нің жа сам паз дық мүм кін дік те рі тө мен жә не 
ар ха ис тік са на дан нәр ала ды. Оның бас ты 
си пат та ры на жа та тын да ры:

−	 ру-тай па лық жә не то та ли тар лық инер-
ция;

−	мә де ниет ті пай да сы ша ма лы са ла деп 
са нау;

−	 «то лым сыз дық комп лек сі» не ме се «ұлт-
тық ма ния»;

−	 әлем дік өре ке ниет тік үл гі ле рі мен са-
лыcтыр ма лы зерт теу лер ден үрей ле ну;

−	шын дық ты жа сы ру, жа ңа миф тер ді, 
реп рес сиялық са на ны қа лау. 

−	 Ке ле сі бағ дар ла ма тұл ға лық мә де ниет ті 
за ман та лап та ры на сай ин но ва циялық қо ғам-
ды қа лып тас ты ру ға ба ғыт тал ған:

−	 адам ор та лық тық  ұстаным;
−	мә де ниет ті әм бе бап ты рет теу ші те тік 

жә не сұх бат деп қа рас ты ру;
−	же ке адам са на сы на ма ни пу ля ция жа-

сауды тоқ та ту;
ХХ ға сыр дың бей біт мә де ниеті құн ды-

лық та рын (де мок ра тия, адам құ қық та ры, 
аза мат тық қо ғам, ор нық ты да му, то ле ра нт-
ты лық, күш көр сет пеу т.т.) қа был дау (Ша ла-
баева Г.К. Гло ба ли за ция и проб ле мы куль-
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турной иден тич нос ти // Муль ти куль турное 
об ще ст во в Ка за х стане: мо де ли, проб ле-
мы, перс пек ти вы. – Ал ма ты: Инс ти тут фи-
ло со фии и по ли то ло гии МОН РК, 2002.  
– 53-63 б.). 

Әри не, «аме ри кан да ну», «еуро па ла ну» 
да біз дің жол емес, ес кі шіл, фа на тик бо лып, 
қайт ып кел мес өт кен ді аң сау да орын сыз. 
Біз  бұ рын ғы ұр пақ тар дың да тә жі ри бе сін, 
тә сіл де рін ұш тас ты рып қол да нуымыз қа-
жет. Жап пай вес тер ни за ция, ру ха ни азу ық-
па лы күрт өс кен жағ дайда (өкі ніш ке орай, 
біз де Ба тыс тың биік мә де ниетін, фи ло со-
фия сын емес, аз ғын дық жа ғын на си хат тау 
ба сым), оған тө теп бе ру үшін ру ха ният, өз 
дәс тү рі міз біз ге қор ған. Сөйт іп қа на ұлт ты 
дағ да рыс тан алып шы ға ала ды зиялы ла-
ры,  бас шы ла ры. 

Ұлт тық транс фор ма ция дұ рыс не бұ рыс 
ба ғыт та бо луы мүм кін. Ұлт ке лең сіз ба ғыт-
та ғы транс фор ма цияға ұшы рауы да әб ден 
мүм кін – яғ ни мі не зі нің жа ман жақ қа бұ зы-
луы, дағ да рыс қа ұшы рауы. Ал оң ба ғыт та 
өз ге руі де мүм кін. Осы жер де ұлт тың да муы 
де ген ді қа лай тү сі не міз. Да му – гүл де ну осы-
ған да тоқ та лу қа жет. Шарт ты түр де ұлт тың 
«да муы», «эво лю циясы» деп біз айта бе ре-
міз әлі. Мүм кін да му дың ор ны на «ке мел ге 
ке лу» – «өзін-өзі ашу», «гүл де ну» ма ғы на-
сын да – сө зі орын ды бо лар. Се бе бі клас-
си ка лық диа лек ти ка «да му ды» – эво лю ция 
деп, сы зық пен да му деп тү сін дір се, клас-
си ка лық емес диа лек ти ка да му ды «өзін-өзі 
ашу» деп тү сін ді ре ді. Құл ды рау, дағ да рыс, 
ке рі жыл жу бо ла бе руі – та би ғи нәр се жә не 
заң ды лық: жа ңа са ты ға кө те рі лу ал дын да 
ес кі мә де ни жүйе ыды рап, дағ да рыс туады. 
Ұлт тың да муы – шын мә нін де жүйе лер дің 
ыды рауы мен қайта құ ры лу цикл да ры ның 
ал ма суы. Яғ ни ата-ба ба мыз дың дәс түр ді же-
тіл ді ріп, жа ңар тып оты ру ды та лап етуі осы- 
 ған сәй кес. ен де ше, ХХІ ғ. ұлт тық мә де ни 
транс фор ма ция ке рі жыл жу емес, бі реуді 
қайталау да емес, жа ңа жағ дайда твор чест-
во лық із де ніс (мүм кін тех но ген дік ба тыс өр-
ке ниеті не аль тер на ти ва ре тін де ру ха ни си-
пат та ғы еура зиялық  өр ке ниет құ ру идеясы 
– егер де оны біз дұ рыс тү сін ді ріп, ай қын дай 
ал сақ) біз дің бү кіл ай мақ тық мә де ни, әлеу-
мет, саяси транс фор ма ция про цес те рі не үл-
кен өз ге ріс, іл ге рі ба су, гүл де ну әке лер (Кур-
ман баева Н.М. Куль ту ра вос то ка и За па да: 
проб ле мы ин тег ра ции. – Ал ма ты: Бас тау, 
2000. – 247 б.).   

«Дәс түр» жә не «жа ңа шыл дық» мә се ле сі 
фи ло со фияда ма ңыз ды мә се ле лер дің бі рі 
бо лып са на ла ды. Ал осы мә се ле қа зақ ха-

лық фи ло со фия сын да да үл кен да на лық-
пен ше ші мін тап қа нын бі ле міз. Ол қа зақ тың 
«Әдет тің озы ғы да бар, то зы ғы да бар» де-
ген қа нат ты сө зі. ен де ше қа зір гі тер мин-
дер ді қол да нып «дәс түр дің озы ғы да бар, 
то зы ғы да бар» деуі міз ге бо ла тын шы ғар. 
Яғ ни дәс түр дің «озы ғы» – оның ең киелі, 
күш ті жер ле рі, іш кі тыл сым ұлт тық идеяны  
біл ді ріп тұр ған, со ны іс ке асы ру ға бейім де-
лу ба ры сын да ту ған асыл қа сиет тер жи на-
ғы (бы лай ша айт қан да, ұлт тық рух тың мә ні, 
қай ма ғы», жү ре гі, ді лі). Ал «то зық» – жа-
быс қан жат мі нез (Өз ге ден жұқ қан да, өзі нің 
де тауып ал ға ны), сол сияқ ты «то зық қа», 
біз дің ше, дәл осы бір та ри хи ке зең де ак ту-
альды емес, ма ңы зы ша ма лы ұлт мі нез де рі, 
әдет те рі кі ре ді. 

Со ны мен, ин но ва циялық мә де ниет – бұл 
ин но ва циялық жүйеде ес кі, қа зір гі жә не  
жа ңа ның ди на ми ка лық бір лі гін сақ тай оты-
рып, адам ба ла сы іс-әре ке ті нің әр түр лі са-
ла лар да ғы жа ңа лық тар ды мақ сат ты дай ын-
дық тың, ке шен ді ен ді ру дің жә не жан-жақ ты 
иге ру дің бі лі мі,  қа бі лет ті лі гі жә не тә жі ри бе-
сі. Бас қа сөз бен айт қан да, бұл – жал ғас тық 
прин цип ті ұстана оты рып, ер кін түр де жа ңа-
ны ту ды ру. Адам ба ла сы мә де ниет суб ъек ті-
сі ре тін де қор ша ған әлем ді (та би ғи, зат тық, 
ру ха ни әлем дер ді) жә не өзін өз гер тіп, жа-
ңар тып оты ра ды.  

Қо ғам ның бейім де лу ге де ген қа бі лет ті лі гі, 
яғ ни, адам ба ла сы на жә не адам зат қа қиын-
дық ту ғы за тын мә се ле лер ді ше шу ге мүм- 
 кін дік бе ре тін қа бі лет ті лі гі, та ри хи тұр ғы да 
аса ма ңыз ды рөл ге ие емес, бі рақ та, адам 
ба ла сы мә де ниетін де шы найы өмір ді көр-
се те тін, әре кет тер ді та сы мал дайт ын жә не 
жа ңа лық тың эле ме нт те рін ен ді ре тін рә сім, 
ойын про цес те рін де жә не та ғы да бас қа 
әре кет тер де туын дай ды. Ин но ва ция адам 
ба ла сы ның шы ғар ма шы лық қа де ген қа бі-
лет ті лі гі не жә не осы шы ғар ма шы лық нә ти - 
же ле рін қауым дас тық тың қа был дап алу  
не ме се бейім деп алу мүм кін ді гі не тәуел ді 
бо ла ды.

Бі рақ ино ва циялық қо ғам ды қа лып тас-
ты ру шы үл гі, тек жа ңа нә те же лер дің же тіс- 
 тік те рі не жә не шы ғар ма шы лық қа тал пын-
ған әлеу мет тік-мә де ни тә жі ри бе мен ино ва - 
циялар ды сақ тау дың ама лы бо лып та бы ла-
тын дәс түр лер дің өза ра то лық ты ру шы лық 
прин цип те рі нің бұ зы луы, мә де ниет те гі құн-
ды лық ты бағ дар дың күрт өз ге руіне, да му 
ыр ға ғы ның жыл дам дауына алып ке ле ді. 
Мә де ниет тің ин но ва циялық қа ба тын да ба-
сым ды лық қа ие дәс түр дің не гі зі бо лып та-
бы ла тын, жа һан да ну тен ден циясы ның ық - 
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па лы за ма науи әлеу мет тік-мә де ни жағ дай-
ға ық пал ды алуан ды лық қа тү сі ре ді. Дәс түр - 
лер жә не ин но ва циялар ара сын да ғы ұқ сас - 
тық тын бұ зы луы мә де ниет «ыр ға ғы ның шие- 
ле ні суінің» еңуі жай ын да ай ғақ тай тү се ді – 
шең бер лік ди на ми ка сы ның заң ды лы ғы на 
оның сай ке луі, со ны мен бір ге сол фа за-
ның то қы рауын көр се те ді. Жүйе өзі нің мән ді 
бел гі сін жо ға лт пайт ын жағ дайда ғы, мә де-
ниет тің ай қын да луы қоз ға лыс тың ерек ше 
ло ги ка сы на ие бо ла ды, де ген мен оның да-
му про це сін де гі қа лып тас қан бай ла ныс ты 
жо ғал та ды.

Көп те ген мә де ниет ті жә не ұлт тар ды 
сақ тай оты рып, адам зат тың өр ке ниет син-
те зі нің же тіс ті гі не ұм ты лы сын, жа һан да-
ну ға сай по зи тив ті ба ғы ты нан тү сі ну, құн-
ды лық тың жүйеле рін құн ды етіп қайта құ-
ру ын сыз жә не мә де ниет әдіс кер ле рін сіз, 
адам зат да муының жал пы па ра диг ма сы-
ның өз ге руін сіз іс ке асы ру мүм кін емес.  
Ин тег ра циялық тен ден ция жағ дайына сай, 
тұ тас тық тан кө рі оны құ ру шы бөл шек те рі 
жыл да мы рақ да му ын мой ын дауға не гіз-
дел ген. Сон дық тан жа һан да ну үр ді сі мә де-
ни алуан ды лық ты жоюшы жә не бі рік ті ру ші 
про цес ре тін де ға на қа рас ты ры луы мүм кін 
емес. Со ны мен қа тар да му ба ры сын да, 
бір ге да му дың өзі тиім ді рек еке ні ай қын, 
се бе бі ма те ри ал дық жә не ру ха ни шы ғын-
дар үнем де ле тү се ді.   

Жа бық қо ғам да ха лық тың ке дей топ-
та ры мен қуат ты бай ла ры өмі рі дең гейі нің 
ара сын да ғы ерек ше лік кө бейеді; ұл та ра лық  
та сы мал дау шы коор па ра циялар әр түр лі 
мем ле кет тер ге тек қа на өзі нің эко но ми ка-
лық ық па лын кү шейт іп қа на қой май ды, со-
ны мен бір ге саяси да ық па лын жа сай ды; 
аза мат тық қо ғам инс ти тут та ры ның жә не 
мем ле кет тер дің өза ра әре кет тес ті гі нің мә-
се ле рі те рең дей тү се ді; әр алуан ды лық қа 
қа тер төн ді ре тін көп шіл мә де ниет тің ық-
па лы ар та тү се ді (поп пер К. Ашық қо ғам 
жә не оның жаула ры / ау дар.. Т.Х. Ға би тов. 
– Ал ма ты: Ра ри тет, 2012. – Т.2. – 435 б.). 
Бұ лар дың бә рі, күн нен-күн ге ас қын дап 
жат қан эко ло гиялық то қы раулар дың әсе рі 
сон да бай қа ла ды. Олар дың кей бі реуле рі-
не тоқ та ла тын бол сақ, бар лы ғы нан бұ рын 
атап өте ті ні, әлеу мет тік мә де ни ди на ми ка-
ның ба сым жо ға ры тех но ло гиялық ғы лым-
дан ды рыл ған өн ді ріс бө лі мі өр лей ді не ме-
се бі лім мен ақ па рат не гіз гі өң ді ріс тік қор ға 
айна ла ды. 

Бо ла шақ та ғы бі лім мен ақ па рат ты өн-
ді ру үшін адам ның шы ғар ма шы лық та би-
ға тын қа лып тас ты ру шы жә не күш ті іш кі 

мо ти ва циясы мен жа ңа тұл ға ның үл гі сін қа-
лып тас ты ру шы ре тін де мә де ниет пен бі лім 
бе ру дің рө лі ма ңыз ды жә не жо ға ры дең-
гейде қыз мет ат қа ра ды. Құн ды лық тың жа-
ңа өл ше мі қа лып та сып, эко но ми ка лық емес  
мо тив тер дің мә ні өсе ді. Жо ға ры да көр се тіл-
ген дей, бір қы ры нан тех но ло гиялық прог-
рес ке ұм ты лыс анық, бас қа жа ғы нан алып 
қа рас тыр ған да – адам зат қо ры ның ма ңыз-
ды лы ғын арт ты ру көп ші лік сіз ден ді ру мен 
ма те ри али за циялан ды ру өн ді рі сі про це сі нің 
жыл дам дауына бағ дар лан ған.

Одан бас қа жа һан дан ған әлем нің тұ-
рақ сыз ды ғы жай ын да әлем нің өр ке ниет тік, 
әлеу мет тік мә де ни айыр ма шы лық та рын сақ- 
 тауы бой ын ша ерек ше лік те рі нің кү шейуін 
ай ғақ тай тү се ді. Әлеу мет тік мә де ни айыр-
ма шы лық та ры ар қы лы, екі шек ті по люс тың 
жағ дайын да ғы да му жо лы, та нып бі лу ге 
бол майт ын жә не ашыл майт ын оқи ға лар-
ға алып ке луі мүм кін, кең кө лем ді ин тег ра-
циялық про цес тің қай шы лық та ры анық та ла-
ды – өза ра әре кет тес тік тің сұх бат тық қа ие 
да му си па ты ның то қы рау нұс қа сын көр се-
те ді.

Әри не, ал мас пайт ын ұлт тық та сы мал-
дау өз ге рі сі адам ның эк зис тен циянал ды 
әле мін жә не мә де ни мән ді ке ңіс тік тің ерек-
ше лі гі нің ба ғы тын екін ші орын ға жыл жы та-
ды. Адам өмір шең ді гін түр лі  ұқ сас тан ды-
ра жә не ор тақ тан ды ра оты рып, әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық жә не да му жо лын да ғы 
өза ра жа қын бағ да ры ның, тұ тас қан ай мақ-
тар жә не ел дер та ри хын ұқ сас ба ғыт тар ды 
құ ра бас тайды. ес ке ріп өт кен дей, жа һан-
да ну үр ді сі, өзі нің ең қауіп ті жау лау шы лық 
фор ма сын да, дәс түр лі әлем ге ену де. Әрі 
қа рай бұл кө рі ніс тен, адам зат тық үйле-
сім ді леу бі рі гу дің жо лын, мә де ниет жә не 
ха лық тар дың өз бі ре гей лі гін жә не өзін дік 
бол мы сы на ұм ты лы сын анық бай қауға бо-
ла ды. 

Кей бір мә де ниет тер қо ғам ның дәс түр-
лі гі не жә не ин но ва цияның қол дауына ие 
бо ла ды. Ин ди вид тің са на сын да туын дайт-
ын жа ңа идея лар қо ғам да кең қол да ныс қа 
ие бо лып жа та ды, ал мұ ның өзі әлеу мет-
тік-мә де ни өз ге ріс тер үшін мүм кін дік ту ғы-
за ды. Та ра ту, қа был дау не ме се қа был дап 
ал мау, мо ди фи ка ция про цес те рі нің өзі 
шы ғар ма шы лық ты-ин но ва тив ті про цес тер 
бо лып та бы ла ды. Дәс түр мен ин но ва ция 
ара сын да ғы ара қа ты нас адам зат қауым-
дас ты ғы ның бейім де лу ст ра те гиясы ның 
да му ын анық тайт ын та ри хи жағ дай лар-
ға жә не шарт тар ға бай ла ныс ты бо ла ды. 
Осы ған бай ла ныс ты қо ғам дық ағ за тез 
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қар қын ды транс фор ма цияға ұшы рай ды. 
Ма ғы на сыз кос мо по ли тизм мен бей кү нә-
лі тұй ық тық тың ара сын да таң дау ды жа-
саудың қа же ті жоқ. Өзін дік ерек ше лік тің  
не гі зі ре тін де шы ға тын оның эт но мә де ни 
(жер гі лік ті) бі ре гей лі гін се зі ніп, тү сі нуіне 
ке дер гі жа сал майт ын бас қа мә де ниет тен 

қа жет ті эле ме нт тер ді оған алып үйре нуі 
ке рек. 

Нә ти же лей ке ле, мы на дай қо ры тын ды жа-
сауға бо ла ды: ин но ва циялар – бұл әлеу мет-
тік-мә де ни өз ге ріс тер үшін қа жет ті ал ғы шарт-
тар ды ту ды ра тын жа ңа тех но ло гиялар мен 
жа ңа мі нез әре кет тер ді қа лып тас ты ру те ті гі.
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ШКоЛа УМов

Тойғанбекова М.Ш.,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Жоғары оқу орнына дейінгі
білім беру факультетінің 
аға оқытушысы

ТІЛДІ ОҚыТУ ҮРДІСІН 
ҰЙыМДАСТыРУДыҢ 

ИННОВАцИЯЛыҚ ЖОЛДАРы 

Қазіргі компьютерлік техниканы ком- 
муникативті тіл үйрету әдісімен 
және кәсіптік мамандыққа баулу 

тұрғысында ұсына отырып, әдістемелік нұс- 
қау бөлімін мына мақсаттарға құруға бо- 
лады: тіл дамыту бағдар-ламасын таңдай 
білу және оны іске асыру қабілетін же- 
тілдіру; тілдік материалды мамандыққа 
байланысты лексикалық блок материал-
дарына, логикалық-семантикалық принцип 
негізінде байланыстыра отырып, қажетті-
лігіне сай үйрету; терминдер, терминоло- 
гиялық сөздік, т.б. түрлерімен жұмыс жүр-
гізу тәсілдерін жетілдіру; күнделікті өмірде, 
қызмет-кәсіпте қажетті ауызекі сөйлеу ті-
лінің функционалдық жүйелерін қолдануды 
үйрету.   

Жоғары оқу орындарында қазақ тілі 
пәні кәсіптік бедел мен абыройға жеткізуде 
білім тыңдаушылардың өзін тұлға ретінде 
дамытуға деген қажеттілігін түсіндіру, үй-
рету, дамыту мәселесі де қойылып отыр. 
Тілдік қатынас пен қатысым және оны кә- 
сіби тұрғыдан қарым-қатынас құралы ретін- 
де пайдаланып кәсіптік парыз бен жауап-
кершілікті сезінуге жетелеу ісі – негізгі жұ-
мыстардың бірі болып табылады.  

Оқытушы білім берудегі оқыту, үйрету, 
іскерлік дағды анықтамасын басшылыққа 
алып, теориялық және практикалық дайын-
дығын жетілдіріп отырары белгілі. 

педагогикалық технологияның білім беру 
жүйесінің жобасын үшке бөлуге болады. 
Олар: тәрбиелеу, оқыту, қарым-қатынас. Ал, 
оқыту жүйесінің пәндік бағыттағы оқыту 
технологиясы мен тұлғаға бағытталған оқыту 
технологиясы тәжірибеде кездеседі. 

Қазақ тілінің кәсіби бағытында: толық 
меңгерту технологиясы; деңгейлеп, саралап 
оқыту технологиясы; модульдеп оқыту тех- 
нологиясы; программалап оқыту техноло-
гиясы; жеделдетіп оқыту технологиясы. 

Толық оқыту технологиясы лексикалық 
әрі мамандыққа байланысты іріктелген оқу 
материалдарын әуелі түсініп оқу, басқа тіл- 
дегі баламасымен қайта түсініп оқу, сөздік- 
пен аударма жасау, осы мәтін мазмұнына 
орай қосымша сілтеме, анықтағыш әдебиет-
термен жұмыс жүргізу, сөйлем түрлеріне 
орай грамматикалық материалдарды таң- 
дау ұстанымдарын қолдану дұрыс. Соны-
мен бірге мамандық, кәсіпке сай қарым-
қатынасқа қажетті грамматикалық форма, 
құрылымды пайдалана отырып, сөйлеуге 
керекті сөйлем түрлерін құрастыру қарас-
тырылған.  

Модульдеп оқыту технологиясы    

Модуль дегеніміз – іріленген дидакти-
калық бірлік. Модуль – латынның    «өлшем», 
«шама», «мөлшер» деген сөзі.    
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Оқу үрдісінде модульді жүйені пайдалану 
қазіргі таңда студенттерге ұсынылып жатқан 
көлемді материалдарды қысқартуға және 
жеделдетуге жол ашады.   

Программалап оқыту технологиясы

Бұл оқыту технологиясы көбінесе тех-
никалық оқу пәндеріне қолайлы. Жоғарыда 
аталған мақсатқа, міндетке, принциптерге 
негізделген тиімді. Сөйтіп сабақтардың өз-
ара байланысты тақырыптары бойынша 
шоғырландыру. Мұнда басты мақсат – тіл 
үйретудің табысты жүзеге асырылуына ба-
ғындырылған (сөйлеу мен жазу) да тиімді 
қарастырылады. 

Дидактикалық бірліктерді ірілендіру

Дидактикалық бірліктерді ірілендіру идея- 
сын «ғасыр идеясы»  дей келіп, осы салада 
қырық жылдан астам еңбек еткен профессор 
Эрниев пюрвя Мучкаевичтің жұмыстары 
Германияда, Жапонияда, Болгарияда, АҚШ-
та жарияланған. Дидактикалық бірліктерді 
ірілендіру принциптерін тіл дамыту арқылы 
жүргізуге болады. 

Тіл дамыту дегеніміз – тыңдаушыны тіл- 
дік тұлғаларды дұрыс қолданып, ойын бас-
қаға еркін әрі толық жеткізуге баулу болып 
табылады.    

Сөйлеу жаттығулары тілдік жаттығулар-
да меңгерілген тілдік материалдарды керек 
кезінде айтылған ойға байланысты орынды 
қолдана алуын көздейді. Ол қарым-қатынас 
жасауға бағытталады. 

– Сұраққа дұрыс жауап беру; 
– Сұрақ қою білу, 
– Сөйлем үлгілерін дұрыс пайдалана білу; 
– Аударма жасау, сөздікпен жұмыс; 

– Шығарма жазу;   
– Ситуациялық жағдайларда сөйлей білу, 

т.б.   
– Тілдік материалдарды мамандыққа бай- 

ланысты лексикалық блок мәтіндеріне сәй-
кестеп үйрету. 

– Техникалық мамандарды дайындау 
мәселелерінің бірі – маман ретінде кәсіби 
ғана игеріп қоймай, олардың түсінігі қа- 
зіргі заманғы ғылыми-техникалық өзгеріс- 
термен деңгейлес болуы керек, бұл үшін 
білім берудің жаңаша технологияларын 
меңгеру, халықаралық стандартқа сай ма- 
мандар даярлау мәселесі қойылды. Бү- 
гінгі инженер, технолог, кіші техникалық 
маман ғылыми-техникалық өзгерістермен 
деңгейлес болу үшін қазақ тілін, оның 
лексикалық мәтіндерін, сөз ауқымын білуі 
тиіс. 

Жаңа технологияларды сабаққа пайда-
лану өмір талабы. Заманның ақпараттық 
өмір талабына ілесу бүгінгі әрбір тыңдау-
шының және оқытушының міндеті.   

Осы тұрғыдан алғанда еліміздегі және 
шетелдегі жаңашыл авторлардың техно-
логияларын пайдалану әлемдегі білім ке- 
ңістігіне бастайтын бірден-бір жол. Қазіргі 
таңда заман талабына сай сабаққа оқытудың 
жаңа технологияларын пайдалану үрдісі 
кең өріс алып отыр.

педагогикалық технология – оқу үрдісін 
мазмұнды қызметке асыру құралы. 

1. Модульдік оқыту технологиясы. 
2. Оздыра оқыту технологиясы.
3. Дамыта оқыту технологиясы.
4. Саралап оқыту технологиясы.
5. Ойын технологиясы.
6. Топтық ұжымдық рһ оқыту. 
7. Жекелей оқыту технологиясы.
8. «Оқу мен жазу» технологиясы. 
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ШКоЛа УМов

Ковалева И.М., ф.-м.ғ.к., доцент, 
Сүлейменова З.І., аға оқытушы 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
механика-математика факультеті
«Іргелі математика» кафедрасы

МЕКТЕП ОҚУШыЛАРыНА АРНАЛғАН
 «ыҚТИМАЛДыҚТАР ТЕОРИЯСыНыҢ» ЕСЕПТЕРІ 

Математика – нақты ғылым, бір 
қарағанда кездейсоқтыққа ешқан- 
дай қатысы жоқ. Бірақ, осы кез- 

дейсоқтықтың сандық сипаттамасын, ықти- 
малдық ұғымын берген математика ғы-
лымы. Ықтималдықтар теориясы өмірдегі 
кездейсоқтықтарды зерттеп, олардың заң- 
дылықтарын ашады. Қазіргі уақытта ықти-
малдықтар теориясы басқа да ғылым са-
лаларымен тығыз байланыса отырып, қар- 
қынды түрде даму үстінде. Жаңа теория- 
лық нәтижелер ықтималдықтар теориясы 
әдістерінің қолданылуларына жаңа мүм-
кіндіктер ашуда, ал табиғат құбылыстарын 
жан-жақты зерттеу ықтималдықтар теория-
сын кездейсоқтықпен байланысты жаңа заң- 
дылықтар іздеуге ұмтылдырады. Ықтимал-
дықтар теориясының дамуына байланысты 
оның адамзат өмірінде қолдану мүмкіндіктері 
арта түсуде.

Жалпы алғанда ықтималдықтар теория- 
сының әдістері ғылымның барлық сала-
ларына өз үлестерін қосуда. Ықтималдық 
әдістер кеңінен қолданылатын ғылымдар 
ретінде физика, геодезия, өлшемдер тео-
риясы, биология, медицина, экономика, әс- 
кери ғылым және космонавтика, лингивис-
тика, психология және оқыту теориясы т.с.с. 
ғылым салаларын айтсақ та болады. 

Қазіргі кезде ықтималдықтар теориясын 
оқып үйрену – заман талабы. Сондықтан 

«Математика» және математикаға жақын 
мамандықтар мен экономикалық мамандық-
тардың барлығы жоғарғы оқу орындарында 
міндетті түрде осы курсты өтеді. Сонымен 
қатар мектеп бағдарламасына да аздаған 
элементтері енгізілген. Бұл курс балаларға 
математикалық білім беріп қана қоймай, 
олардың ойлау қабілеттерін арттырады. Сол 
себепті біз мектеп оқушыларының назарына 
бірнеше логикалық есептер ұсынып отыр-
мыз. ендеше іске сәт жас достар!

Есептер 

1) есікте 3 таңбалы код бар. есікті ашу 
үшін үш кнопканы бірден басу керек. Бір 
реттен кодты табу мүмкіндігі қандай?

2) Жәшікте 1 ақ және 4 қара шар бар. 
екі ойыншы кезекпен қайтарымсыз түрде 
шарларды алады. Кімге бірінші ақ шар 
түссе, сол ойыншы жеңеді. Ойыншылардың 
әрқайсысының жеңу мүмкіндігі қандай?  

3) Лотерея ойнатылған. Ішінде ақшасы 
бар екі конверт ұсынылады. Олардың 
біреуіндегі ақша екіншісіндегі ақшадан екі 
есе артық. Конверттерді өлшеп көруге бол- 
майды. Кездейсоқ бір конвертті ашып, ішіндегі 
ақшаны санайды. Одан кейін көп ақшаны 
алу үшін сол конвертті алу керек пе, әлде 
конверт ауыстыру керек пе екенін шешуге 
бола ма? 
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аҚЫЛДЫЛаР МЕКтЕБІ

4) Алты сіріңке талынан 4 үшбұрыш 
тұрғызыңыз.  

5) Үш есік бар. Біреуінің артында авто-
көлік, ал қалған екеуінің артында ешкі тұр. 
Ойыншыға бір есікті таңдау ұсынылады. 
Ол есікті таңдаған соң, жүргізуші (қай есік-
те не барын жүргізуші біледі) автокөлік 
жоқ есікті ашады. Ойыншыдан «Өзіңіздің 
таңдауыңызда қаласыз ба, әлде басқа таң- 
дау жасайсыз ба?» деп сұрайды. Қай жағ-
дайда автокөлік алуға мүмкіндігі жоғары?   

6) Биржада баға алдымен 20 пайызға 
өскен. Одан соң 20 пайызға түсті. Нәти-
жесінде акцияның бағасы өзгерді ма? егер 
өзгерсе, қанша пайызға? Ал егер алғашында 
баға 20 пайызға түсіп, содан соң 20 пайызға 
өссе не болады?    

7) Әмірші Сұлтан SS-20 түрдегі 9 ракета 
сатып алған. елді қорғау мақсатында ол 
ракеталарды шөл далаларға қоюды бұйыр- 
ған. Сұлтанның ақылшылары оған ракета- 
лардың тиімділігін арттыру үшін әрқасы-
сында 3 ракетадан болатындай ең көп 
қатар түрінде орналастыру керек деп кеңес 
берген. Сұрақ: 9 ракетаны әр қатарда үш- 
тен болатындай 10 қатар етіп қалай орна- 
ластыруға болады? Қатар- түзу, әрқайсы-
сында 3-тен кем емес ракета бар.

8) Руслан банкке 100000 тг салды. Банк 
жылдық 9% үстеме қосады. Қанша жылдан 
соң оның ақшасы екі еселенеді?

9) екі санды көбейтудің мынандай жол-
дарын қарастырыңыз: 12*483 = 5796. Мұнда 
барлық 9 цифр бірден кездеседі. Осындай 
тағы бірнеше мысал келтіре аласыз ба?

10) Бір тәулікте өндірілген аккумуля-
торлардың 10%-ы сапасыз болған. егер 
кездейсоқ үш аккумулятор алынған болса, 
онда олардың үшеуінің де ақаулы болуының 
ықтималдығын табыңыз. 

11) 6 сіріңке талының көмегімен бірдей 
3 шаршы тұрғызыңыз (аздаған стандартты 
емес ойлар қажет болады).

12) Тізбекті жалғастырыңыз: 

 

13) егер 102 кіші, 114 үлкен дөңгелек  
және 132 руль бар болса, қанша трактор 
жинауға болады?

 Айталық А мынандай тұжырым айтсын: 
«Мен жалған айттым, ал в жалған айтқан 
жоқ».  А мен в-ң қайсысы жалған айтты?

14) Жартылай бос стакан – жартылай 
толы стакан дегенмен бірдей. Бос стакан 
– толы стакан дегенмен бірдей. Логикалық 
қателік қайда?

15) Табақтары мен 10 және 2 кг гирлері 
бар стандарты таразылар берілген. Осы- 
лардың көмегімен 3 кг өрікті қалай өлшеп 
алуға болады?

16) Үш қорапқа белгілі бір тәртіппен 
1-ден 14-ке дейінгі сандар бөліп салынған. 
1-ші қорапта: 6, 0, 8, 3, 9; 2- қорапта: 1, 7, 
11, 4, 14; 3 -ші қорапта: 2, 12, 5, 10, 13 
сандары орналасқан. Бұл сандар қандай 
заңдылықпен орналастырылды? 15, 16, 17 
сандарын өз қораптарына орналастырыңыз.
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ШКоЛа УМов

Оспанова Г.Т.,
қазақ әдебиетінің тарихы
 және теориясы кафедрасының
оқытушысы г.ғ.магистрі

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН 
ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАР ҮДЕСІНЕ САЙ 

ЖЕТІЛДІРУ

Тәуелсіз еліміздің бағыты – өркениет 
биігінен көріну. Бұл – кез келген ұлт- 
тың басты мақсат, мұраты. Негізгі 

мақсатқа жету жолында еліміз әртүрлі ке-
зеңдерді басынан өткеріп келеді. 

Жоғарғы оқу орындары мен жалпы бі-
лім беретін мектептер мен мекемелерде 
білім беру жүйесін заманауи талаптар үде- 
сіне сай жетілдіру қажет. Оқытудың жаңа 
талаптарына бейімделген оқу үрдісін «Нәти-
жеге бағдарланған білім беру» моделіне 
бейімдеп ұйымдастыру, құзыреттіліктер тү- 
рінде қалыптастырылатын білім нәтижеле-
рін айқындап, оған қол жеткізудің ғылыми-
әдістемелік жүйесін ұсыну – бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі. енді технологиялардың 
тиімдігіне тоқталайық:

Ш.А. Амонашвилидің тұлғалық-ізгілен- 
діру технологиясы оқушының жеке тұлға-
лық қабілеттерін аша отырып, тәрбиелеу 
мен дамытуды, оның жүрегіне жол табуды, 
танымдық күшін дамыту мен қалыптас-
тыруды, білім мен қабілетті тереңдететін 
және кеңейтетін жағдайлар жасауды, өзін-
өзі тәрбиелеуді мақсат етеді. Танымдық 
оқуды, жазбаша сөйлеу қызметін дамы-
туды, лингвистикалық сезімді, қызметін жос-
парлауды, шетел тілінде сөйлеуді, рухани 
дүниесін байытуды, әлемнің сұлулығын 
танытуды көздейтін бұл технология барлық 
жағдайлар арқылы ізгілендіре оқытуды 
негізге алады. Ш.А. Амонашвилидің тех-

нологиясы оқушының қызметін бағалау- 
ды бірінші орынға қояды. Сандық бағалау-
дан гөрі сапалық бағалауға (білім алушының 
істеген әрекетіне мінездеме беру, нәтижесін 
шығару, өзін-өзі бағалау мен сыйлауға 
үйрету) айрықша мән береді. 

Дальтон технологиясы оқушының жеке 
дамуын қамтамасыз етуді көздейді. Аталған 
технологияда материалдық-техникалық ба-
за негізгі рөл атқарады. Себебі теориялық 
және практикалық тапсырмаларды орын-
дауға белгілі бір шарттар қойылады. Кез 
келген мекеменің материалдық-техникалық 
базасы аталған талапқа сай келе бермейді. 
Бұл технологияның кемшілігі болып саналса 
да, Дальтон технологиясы бойынша оқи-
тын оқушылар уақыттарын жоспарлап үй-
ренеді. Белгілі бір уақыттарға кітапханаға 
барып, материал жинақтау арқылы білім- 
дерін тереңдете алады. Теориялық білім-
дерін лабораторияда іс-тәжірибеден өткізу 
арқылы практикалық дағдыларын қалып-
тастырады. 

Ф.Ш. Оразбаеваның қатысымдық тұрғы- 
дан оқыту технологиясы – қазіргі білім беру 
үрдісіндегі ең жиі қолданыста жүрген тех-
нология. Бұл технология тілді сөйлесім 
әрекетінің түрлері арқылы меңгертуді көз-
дейді. Сөйлесім әрекетінің барлық түрлеріне 
тән ең басты көрсеткіш: ол – түсіну. Бір адам 
екінші адамның айтқанын түсінбесе, ұқпаса, 
онда пікірлесу мен сөйлесу де жүзеге 



Al-Farabi.kz  21

аспайды. Тілдік қатынасқа байланысты іске 
асатын сөйлесім әрекетінің бес түрі ғы-
лыми айналымға енді. Бұл технология тіке 
байланыс, адамның жеке қабілетін ескеру, 
сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстар-
дың түрлерін айқындау, сатылап даму, 
динамикалық өзгеру, өзектілік ұстанымда-
рын басшылыққа алып, қатысымдық әдіс 
арқылы тілді меңгертуді мақсат етеді.

Оқушының айналасындағы адамдармен 
қарым-қатынасы – маңызды факторлардың 
бірі. Зерттеуші ғалымдар субъект әрекеті-
нің ішкі қозғаушы күштері, яғни уәждері 
оның қоғамдық қатынастары арқылы да 
оқушылар арасында ынтымақтастық, сенім 
ахуалы қалыптасып, өзара сыйластық ор- 
найды. Сөзді жетесіне жеткізе сөйлей білу- 
дің өзі – өнер. Сөйлеу әрекеті тек қарым-
қатынас жүйесінде ерекше мәнге ие бо-
лады. Себебі тіл сөйлеу әрекеті арқылы 
танылып, іске асады, студенттің ойлау дағ- 
дысын дамытады. Қатысымның мақсаты 
мен міндеттерін анықтайтын тілдің әлеу- 
меттік, танымдық қызметтері іске асыры-
лады. Сөйлесім әрекеті ойды дәл, анық, 
әсерлі беруге септігін тигізетін барлық эле-
менттердің жиынтығынан тұратын дұрыс 
жазу мен дұрыс айта білу дағдыларының 
нәтижесі болғандықтан, ол әрі күрделі, әрі 
айқын құбылыс. 

Сөйлесім әрекетінің түрлерін (тыңдалым, 
оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім) қаты- 
сымдық бағытта өзара сабақтастыра оқыту, 
тілдік материалды жүйемен іріктеп, ыңғай-
лап меңгерту негізге алынады. 

Тыңдалым бойынша оқушы мұғалімнің 
сөзін, сабақты түсіндіруін және студенттер-
дің әртүрлі хабарламаларын тыңдап, оның 
мазмұнындағы негізгі және қосымша ақ- 
параттарды түсіне алады. Мысалы, мәтін-
мен жұмыс кезінде мәтінге баға беру, мәтінді 
қолдау, ризашылығын (қарсылығын (білдіру, 
таңданысын, қызуғышылығын, мақтаныш 
сезімін, өкінішін, қуанышын, ренішін, қор-
қынышын, үмітін білдіру, т.б. әрекеттерді 
жүзеге асырады.

Оқылым бойынша студент берілген тап- 
сырмаға қатысты мәліметтерді алуға бо-
латын әдебиеттерді, материалдарды және 
ұсынылған тапсырмаларды оқып, мазмұ-
нын және негізгі тақырыбын түсінуге дағ-
дыланады. Студент түсінгенін ауызша ай-
тып, берілген сұрақтарға жауап беруге, сұрақ 
қоя білуге, өз ойын айта білуге, түсінгенін өз 
сөзімен әңгімелеп беруге жаттығады.

Айтылым бойынша сұхбат құру, мәлім-
деме, баяндама, т.б. жасау, баяншыны қоштау 

т.б. бағыттағы тапсырмаларды жүзеге асыра 
алады. Монологтік сөйлеуде студент бе-
рілген тақырып бойынша пікір айтып, оқыған 
немесе тыңдағаны бойынша жаттығулар 
орындайды. Мәтінде берілген тұжырым, 
пікірлерге, т.б. қатысты өз көзқарасын айта 
білуге дағдыланады. Диалогтік сөйлеуде 
студент баяншының ақпаратының мазмұнын 
түсіну, өткен тақырыптар бойынша пікір 
алысу, сөйлеушінің репликасына жауап қай-
тару, диалогті аяқтай білу, өзінің ойын айта 
білу және т.б. тәрізді жұмыстарды атқарады.

Жазылым бойынша оқушылар тапсырма 
мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жаз- 
баша баяндай білуге, осы тақырып бойын- 
ша жеке көзқарасын, тұжырымын жазбаша 
сауатты жеткізуге, жиналған ақпараттар 
туралы өзінің пікірін хабарлап, қорытын-
дылауға, реферат, баяндама, т.б. жазуға 
үйренеді.

Тілдесім бойынша адамдармен қарым-
қатынас жасауға, топ алдында сөйлеуге, 
өз пікірін дәлелдеуге, білім, білік дағдысын 
түрлі жағдаяттарда дұрыс қолдануға т.б. 
дағдыланады. 

Беллл-Ланкастерлік жүйе өзара қарым-
қатынаста оқыту тәсіліне негізделген. Мұға-
лімнің басшылығымен ересек балалар, оның 
ішінде жақсы оқитындар сабақ өткізеді. Бұл 
әдіс жалпы сауаттылықты ашудың қажет-
тілігінен туындап, 1791 жылы алғаш рет 
Белл Индияда, Ланкестер 1801 жылы Ұлы- 
британияда қолданған. Осы әдісті пайда-
ланып, сабақ жүргізген студенттер (балалар) 
өз ата-аналарына сабақ берген. Бұл әдіс 
бойынша негізінен 10 оқушыға сабақ беру 
тиімдірек болған. Үлкен залдарда 100-150 
адамға дейін білім алатын болған. Бірінші 
үлкен балалар білім алып, алған білімдерін 
кіші балаларға үйреткен. Одан осы бала-
лардың ішіндегі ересектері таңдалып, олар 
кішілерді оқытқан. Оларды монитор деп 
атаған. Басқа жүйелерге қарағанда осы 
әдісті оқушылар тез қабылдайтын болған.  

Қазіргі таңда бұл жүйе қайтадан қара-
лып, қолданыла бастады. «Монитор» қызме- 
тіне ие болған оқушыдан білімнің тереңдігі, 
топты ұйымдастыра алу қабілеті, сөйлеу 
мәдениеті, өз ойын еркін жеткізе білуі, т.б. 
қасиеттер талап етіледі. Кейде оқушыға 
мұғалімнің түсіндіргенінен гөрі, қатарлас 
баланың түсіндіргені анағұрлым тиімді бола-
тыны да рас. «Монитор-оқушы» өз бетімен 
білімін жетілдіруге талпынса, басқалар со- 
ның дәрежесіне жетуге тырысады. Ал мұ-
ғалім бүкіл топты еркін бақылауға мүмкіндік 
алады. Бұл мұғалімге өзінің кейбір жіберген 
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қателігін түзетуге мүмкіндік береді. Монитор-
студент топ алдында ұятқа қалмау үшін 
мұғалім берген тапсырмаларды ерекше қы-
зығушылықпен орындауға талпынады.

Дамыта оқыту технологиялары. Д.Б. Эль- 
конин мен в.в. Давыдовтың бірлесе жасаған 
«Дамыта оқыту жүйесі» жоғары деңгейдегі 
қиындықта оқыту; теориялық білімнің же-
текші рөлі; оқу материалын жеделдете оқыту; 
оқу үрдісін оқушының сезінуі; барлық білім 
алушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс 
істеу тәрізді ұстанымдарды басшылыққа 
алады [11]. Ғалымдардың зерттеулері оқу 
әрекеті және оның субъектісін қалыптас-
тыруға бағытталған. Аталған технология 
білім алушыны бағдарлама бойынша тап- 
сырманы орындай білуге, берілген тапсыр-
маны жаттап алуға емес, оның мазмұны 
мен мағынасына мән беруге үйретуді көз-
дейді. Тапсырманы мұғаліммен бірігіп орын- 
дауға, бір-бірімен пікір алмасуға, бірлесіп 
қорытындылап, бағалай білуге дағдылан-
дыруды мақсат етеді, олардың өз бетімен 
ізденуіне жол көрсетеді. Бұл технология 
«оқушы мұғалмнің оқыту әрекетінің объек-
тісі емес, оқудың өзін-өзі өзгерте алатын 
субъектісі болады» деген қағиданы негізге 
алады. Субъектісі болу дегеніміз – ол өзін-
өзі өзгертуге қажеттілік болу және оған оқу 
арқылы қол жеткізу. Яғни, оқығысы келу, 
оқуды ұнату және оқи алу. Бұл жерде білімді 
игеру, іскерліктері мен дағдыларының қажет-
тіліктері жоққа шығарылмайды, алайда тек 
мақсат ретінде емес, оқушыны дамытудың 
өзіндік құралы ретінде ғана қарастырады. 
Мұғалім оқушының өз бетімен ізденуіне жол 
көрсетуі қажет. Дамыта оқыту технологиясы 
жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына және 
оның өзіндік шығармашылық қабілетін арт-
тыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын 
қалыптастыруға баулиды, өз мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, білім алуына жағдай 
жасауға мүмкіндік береді. 

Бұл технологияда баланың ізденушілік, 
зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты 
назарда болады. Ол үшін оқушы осы уа-
қытқа дейін өзінің алған білімінің жеткіліксіз 
екендігін сезінетіндей болуы қажет. Содан 
барып оның білім алуға деген ынтасы мен 
қызығушылығы артады. Сабақ оқу мақса- 
тының қойылуы, оны шешудің жолдарын 
бірлестіре қарастыру, шешімнің дұрысты- 
ғын дәлелдеу тәрізді бөліктерден тұрады. 
Оқушы теориялық материалды жалаң, жат-
танды түрде емес, қарапайым бақылаулар 
жасау, зерттеулер жүргізу арқылы меңгеруі 
керек. Дамыта оқытуда қойылатын сұрақтар 

ойлауды, пайымдауды қажет ететіндей проб- 
лемалық сұрақтар болуы қажет. Дамыта 
оқытуда сабақта жаңа материалды талдауға 
көп көңіл бөлінеді. Талдау ізденістен тұра-
ды. Талдау жасау барысында мұғалім бала- 
ның ой-пікірін бақылауға мүмкіндік алады. 
Дамыта оқыту жүйесінде мұғалім оқушы-
ларды «жақсы оқитындар», «жаман оқитын-
дар» деп бөлмей, барлық балалардың дамуы 
үшін жағдай туғызуды мақсат етіп қояды. 
Мұғалім мен оқушы арасындағы қатынас 
ынтымақтастыққа, өзара сыйластыққа негіз-
деледі.

Л.в. Занковтың педагогикалық жүйесі 
оқушылардың өзіндік дамуы мен оқыту 
барысының құрылуы арасындағы байла-
ныстың сипаттамасын ашып көрсетуге ба-
ғытталған. Оны қызықтырған ең басты сұрақ 
– даму механизмі болды. Ғалымды баланың 
қандай болмасын жетістікке өз күшімен 
жететіндігі толғандырды. Л.в. Занков оқы- 
тудың күші жете ме? Ішкі факторлар бала-
ның дамуына әсер ете ме? Деген сынды 
сұрақтараға жауап табуға тырысты.  

Эксперимент жасау кезінде Л.в. Занков 
оқушыларды психологиялық тұрғыдан зерт-
теуге баса мән берді. Осының нәтижесінде 
ғалым оқытудың дамуға айтарлықтай әсер 
ететінін дәлелдеді. Оқытудағы өзгерістер 
студенттердің психикалық сұлбасын өзгер-
туге, баланың ішкі ерекшеліктеріне әсер 
ететіні, бірқалыпты оқыту барысында ба-
ланың өзіндік даму сатысы болатыны ай- 
қындалды. Ғалым ұсынған жүйеде психи-
калық даму басты орын алады. психикалық 
даму дегеніміз ақылдың, еріктің, бала сезім-
дерінің дамуы, сонымен қатар, білімді, 
біліктілікті, ептілікті меңгерудің негізі ретінде 
қарастырылды.

Мұғалім студенттің көрген заттарын қа- 
лай қабылдайтынына да ерекше мән бе- 
руіне жіті көңіл аударады. Студентке уни-
верситет бағдарламасын жақсы немесе на-
шар қабылдайтын адам ретінде ғана емес, 
өзіндік арманы, қызығушылығы, ой-толғамы 
бар, университетке тек білім алу үшін ғана 
емес, студенттік жылдарын толық және 
бақытты өткізу үшін келетін жан ретінде 
қарау керек.  

Сабақта мұғалім мен студенттің сөйлеу 
арақатынасы алмасады. Дәстүрлі оқыту 
кезінде уақыттың көп бөлігі мұғалімнің сөзі-
мен өтсе (сұрақты қайталауы, оқушылардың 
жауаптарын қайталау, жауапты есіне тү-
сіруге көмектесу), яғни студенттердің са-
баққа белсенділігін арттыру үшін керексіз 
сөздерді (ойланыңдар, тезірек т.с.с.) айтып, 
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түсіндіріп, өзі қорытқан оймен аяқталады. 
Л.в. Занков жүйесінде мұғалімнен үлкен 
өнер талап етіледі. Мұғалім өзінің жетекші 
қызмет атқаратынын ұмытып, баланың өз-
өзін көрсетуіне мүмкіндік жасап, алғашқы 
кезден бастап баланы сабақта шала болса 
да, өз ойын, танымын, көзқарасын жеткізуге 
жетелеуі қажет. Сондықтан балаларға бір 
ғана жауап емес, түрлі жауаптары болуы 
мүмкін сұрақтар қойылады. Сонда әр студент 
өз түсініктерін, ойларын айтуға мүмкіндік 
алады.

Сабақта студенттердің белсенділігі арт-
қанда жұмыстық шу, қарама-қайшылықтар, 
күлкі, әзіл де туындайды. Өйткені сабақта 
өзара қарым-қатынас, шынайы сөйлеу, пікір 
алмасу болады. 

Бұл жүйенің тағы бір ерекшелігі – экс-
курсиялар ұйымдастыру. егер мұғалім са- 
бақтан тыс шараларды бағаламайтын болса, 
Л.в. Занков жүйесін іске асырған боп есеп-
телмейді. Экскурсия студенттерге танымның 
қайнар бұлағы тек кітапта, мұғалімнің орта, 
табиғат, тұрмыстық мәдениет, әлеуметтік 
ортаның бала танымына әсер ететіндігін 
ескеру керек.

Ал үй тапсырмасы оқытуды ұйымдас-
тырудың маңызды формасы ретінде қарас-
тырылады. Өйткені үй тапсырмасы жазуды, 
оқуды үйретіп, дамытып қана қоймай, түр- 
лі объектіні бақылауға, қандай да бір сұрақ-
тардың жауабын анықтауға жетелеуі шарт. 
Ғалым үй тапсырмасы жан-жақты болса, білім 
алушыны жалықтырмайды деп есептейді.

в.Ф. Шаталовтың оқу материалдарының 
белгі және сызба үлгілері негізінде қар- 
қынды оқыту технологиясы әрбір білім 
алушының психофизиологиялық механизм-
дерін жетілдіру арқылы олардың әлеуетін 
дамытуға болады деп есептейді. Бұл тех- 
нология тірек сызбалар мен тірек конспек-
тілерге сүйене отырып, жеделдете оқыту 
арқылы студенттің шеберлігін ашуды көз-
дейді.  

в.Ф. Шаталов әрбір студенттің өтілген 
теориялық материал бойынша дайындаған 
тірек сызбалары оның есінде жақсы сақ- 
талып қалатынын айтады. Оқушы өзіне қа-
жетті немесе қиындық тудырған жайттарды 
ғана тірек сызбаға түсірді немесе конспекті 
етіп жазады. Бұл қажетті нәрселерді ғана 
сұрыптап алуға үйретеді. 

Ұжымдық өзара оқыту технологиялары. 
в.К. Дъянченконың ұжымдық оқыту техно-
логиясы жоғары сапалы нәтижеге қол жет- 
кізу; алынған білімді бір-біріне сол сәтте және 
үздіксіз беру; оқушылардың өзара әрекеті 

мен бірлігін қалыптастыру; жеке тұлғаны 
қабілетіне сай оқыту; әрбір білім алушының 
еңбегін педагогизациялау; тақырыптар мен 
тапсырмалардың әртүрлі болуын көздейді. 
Ұжымдық оқыту технологиясы студенттің 
өз ойын айта білуіне, басқа адамдармен 
қарым-қатынас жасай білуге бағытталған. 
Топтық, ұжымдық және жеке студент ар-
қылы да орындала береді. Студенттер өз 
қалаулары бойынша топ құра алады. Топ- 
тағы студент санына байланысты тапсыр-
малар саны анықталады.

Ұжымдық оқыту технологиясын үлкен 
тақырыпты өтіп болғаннан кейін пайдалану-
ға болады. Ол үшін студенттерге бірнеше 
тапсырмалар беріледі. Олар кімнің мұғалім, 
кімнің оқушы болатынын өздері таңдайды. 
Технология былайша жүзеге асырылады. 
Мәселен, Бекболға мәтін беріледі. Ол сол 
мәтінді бірнеше бөлімге бөліп, бірінші бө-
лімін келесі студентке, кенжеге, ондағы сөз 
тіркестерін түрлеріне, құрамына, байланысу 
тәсілдері мен формаларына қарай талдап 
береді. екеуі бірлесе отырып бірінші бөлімге 
ат қояды. Одан кейін Бекбол келесі балаға 
мәтіннің екінші бөлімін талдап, екеуі екінші 
бөлімге ат қояды. екінші бала Бекболға өз 
тапсырмасын айтып береді. Бекбол мәтіннің 
үшінші бөлімін келесі балаға түсіндіреді, ол 
өзінікін баяндайды. Оқушылардың қызметі 
ауысып отырады, яғни олар бірде «мұ- 
ғалім» болып түсіндірсе, бірде оқушы ретін- 
де тыңдайды. Бұл өткен тақырыпты бекі-
туде және студенттің білімін бағалауда 
тиімді. Мұғалім тек бақылаушы ретінде қаты- 
сатындықтан, оқушының нені игеріп, қандай 
тақырыпты дұрыс түсінбегенін анықтауға 
мүмкіндік алады. 

Қазақстан Республикасында осындай 
шетелдік тәжірибелер мен отандық озық 
дәстүрлер үйлестіріле отырып, әдебиетті 
оқытудың жаңа бағыттары белгіленді. Қазақ 
әдебиетін деңгейлік тұрғыдан оқытуға ба-
ғытталған оқу бағдарламалары мен оқу-
әдістемелік кешендер әзірленді.

Жоғары оқу орындарында, мектепте 
сапалы білім беру жүйесінің нәтижесінде 
қалыптасқан дара тұлға – қазіргі заман та- 
лабына жауап беретін, халықаралық стан- 
дартқа сай білімді меңгерген, өз ана тілін, 
әдебиетін, тарихын жетік білетін, бірнеше 
тілдерді меңгерген, өзін-өзі үнемі жетіл-
діруге ұмтылатын, әлеуметтік және кәсіби 
тұрғыдан жан-жақты қалыптасқан ұрпақ. 
Осындай ұрпақты қалыптастыру үшін әлем-
дік білім беру үдерісіндегі жоғарыда аталған 
озық тәжірибелерді басшылыққа алу қажет.
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ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРыНДА ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯНы ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ

Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы 
жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру –

 бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры –
 ұстаздардың қолында

                                                                                              Н.Ә. Назарбаев

Мұғалімдерге қойылатын талаптардың 
бірі – оқытудың жаңа технологияларын мең- 
геру. География пәнінің басқа пәндерден 
ерекшелігі – мұнда оқушылар өздігінен із-
деніп, білім дағдысын толықтыруға әртүрлі 
суреттер, сызбанұсқалар, карталармен көп 
жұмыстар жүргізуге ерекше назар ауда-
рылады. Олардың пәнге қызығуын артты- 
рудың бір жолы – сабақта жаңа білімді 
меңгертуде оқушылардың өздерін белсенді 
қатыстыру. Сабақты жалықпай тыңдап кө-
ңілді отыруына, білім алуға ынталандыра 
түсуге жағдай жасау үшін сабақты түрлен-
діре, жаңа технологияларды пайдаланып 
өткізу қажет. Қазіргі жаңа педагогикалық 
технология географияны оқытуда Шаталов- 
тың ұсынған әдісі негізінде тірек – конспект, 
диаграмма, график, логикалық тірек – сыз-
басы көбірек қолданылады [1].  «еуразияның 
халқы және елдері» тақырыбын өткенде 
жаңа тақырыпты сызба жұмыстармен АКТ 
(Ақпараттық-коммуникациялық технология-
лар) құралдарын пайдалана отырып пре-
зентация арқылы интерактивті тақтамен 
жұмыс жасау арқылы түсіндірген дұрыс.
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Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын 
меңгеру. География пəнінің басқа пəндерден ерекшелігі – мұнда оқушылар өздігінен ізде-
ніп, білім дағдысын толықтыруға əртүрлі суреттер, сызбанұсқалар, карталармен көп жұ-
мыстар жүргізуге ерекше назар аударылады. Олардың пəнге қызығуын арттырудың бір 
жолы – сабақта жаңа білімді меңгертуде оқушылардың өздерін белсенді қатыстыру. Са-
бақты жалықпай тыңдап көңілді отыруына, білім алуға ынталандыра түсуге жағдай жасау 
үшін сабақты түрлендіре, жаңа технологияларды пайдаланып өткізу қажет. Қазіргі жаңа 
педагогикалық технология географияны оқытуда Шаталовтың ұсынған əдісі негізінде ті-
рек – конспект, диаграмма, график, логикалық тірек – сызбасы көбірек қолданылады [1].  
«Еуразияның халқы жəне елдері» тақырыбын өткенде жаңа тақырыпты сызба жұмыстар-
мен АКТ (Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) құралдарын пайдалана отырып 
презентация арқылы интерактивті тақтамен жұмыс жасау арқылы түсіндірген дұрыс. Мы-
салы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осындай жобада сабақ барысында бірнеше кесте, тірек сызбалар жасалады. Оқушылар-
дың жаңа сабақты меңгеруіне Шаталовтың ұсынған əдістерінің пайдасы зор. 

Бүгінгі таңда оқу үрдісін сапалы, əрі тиімді өткізудің басты алғы жоғары шарттары-
ның бірі əртүрлі инновациялық технологияларды ұтымды пайдаланып сабақ беру болып 
табылады. Солардың бірі – ақпараттық технология. Ақпараттық технологияны оқу үрді-
сінде пайдаланудың негізгі көзі сабақ барысында компьютерді пайдалану, интерактивті 
тақталарды қолдану болып табылмақ [2]. Осындай аса қажетті технологиялардың бірі – 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. АКТ-ты игеру қазіргі заманда 
əрбір жеке тұлға үшін қажетті мəселеге  айналды. АКТ-тың дамуы кезеңінде осы заманға 
сай білімді шəкірт тəрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болуы қажет. Қоғамдағы ақпарат-
тандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке 
тұлға қалыптастыруды талап етеді. Əрбір ұстаздың алдына келген бала да əртүрлі ойлау 
қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты 
баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып келеді. 
Осы орайда АКТ құралдарын пайдалана отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, 
артынан осы материалдарды флеш-карталарына салып берудің тиімділігін білеміз [3].   

Еуразияның халқы 

Халқының саны 
5 млрд-қа  жуық 

Жер шары халқының ¾ 
бөлігін алып жатыр 

Халық саны жоғыры ел – Қытай мен 
Үндістан 

Орташа тығыздығы  
1 км² 1000 - 1500 

Осындай жобада сабақ барысында бір- 
неше кесте, тірек сызбалар жасалады. Оқу- 
шылардың жаңа сабақты меңгеруіне Шата-
ловтың ұсынған әдістерінің пайдасы зор.

Бүгінгі таңда оқу үрдісін сапалы, әрі 
тиімді өткізудің басты алғы жоғары шарт-

тарының бірі әртүрлі инновациялық техноло- 
гияларды ұтымды пайдаланып сабақ беру 
болып табылады. Солардың бірі – ақпарат-
тық технология. Ақпараттық техноло-гияны 
оқу үрдісінде пайдаланудың негізгі көзі са- 
бақ барысында компьютерді пайдалану, 
интерактивті тақталарды қолдану болып та- 
былмақ [2]. Осындай аса қажетті техноло-
гиялардың бірі – ақпараттық-комму-никация- 
лық технологияларды пайдалану. АКТ-ты 
игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін 
қажетті мәселеге айналды. АКТ-тың дамуы 
кезеңінде осы заманға сай білімді шәкірт 
тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болуы 
қажет. Қоғамдағы ақпараттандыру процес-
терінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 
технологияны меңгерген жеке тұлға қалып-
тастыруды талап етеді. Әрбір ұстаздың 
алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабі- 
летінде болады, мысалы кейбірі шапшаң 
ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырып-
ты баяу қабылдап, оған тапсырманы (та- 
қырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді бо- 
лып келеді. Осы орайда АКТ құ-ралдарын 
пайдалана отырып презентация құралда-
ры арқылы сипаттап, артынан осы мате-
риалдарды флеш-карталарына салып беру-
дің тиімділігін білеміз [3].  

Білім беру саласындағы көп қолданыста 
жүрген АКТ құралдары: 

– интерактивті тақта;
– мультимедия;
– интернет кеңістігі;
– электронды оқулық.
Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету 

үшін қажет: 
Бір қалыптылықты пайдаланбау, дең- 

гейлер бойынша (білу, пайдалану, қол-
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дану) оқушылар әрекетін ауыстырып 
отыру;

Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін да-
мытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, 
байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу 
[4]. 

Жаңа АКТ-ты сабақта пайдаланудың 
тиімділігі: 

•	 оқушының еркін ойлауына мүмкіндік 
береді;

•	 ақыл-ойын дамытады;
•	 шығармашылық белсендігін арттырады;
•	 ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді;
•	 тіл байлығын жетілдіреді;
•	 жан-жақты ізденушілігін арттырады.  
Электронды оқулық география пәндері 

бойынша барлық оқушыларға арналып  жа- 
салған. Сондықтан күнделікті сабақта қол-
данамыз. Электрондық оқулықтар ғылыми 
негізде дайындалған педагогикалық ақпа-
раттық өнім. Электрондық оқулықтармен 
жұмыс істеу әрбір оқушының өз мүмкіндігін 
есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке 
дара жүргізуге жол ашады. Электрондық 
оқулық оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын 
қамтитын компьютерлік технологияға негіз- 
делген оқыту, бақылау, модельдеу, тесті- 
леу, т.б. бағдарламалардың жиынтығы. Элек- 
трондық оқулық жай оқулықтарға өте тиімді 
қосымша мүмкіндіктер береді [5,6].      

АКТ-сын пайдалана отырып, оқытушы 
төмендегі мақсатты қойуына болады: «Гео- 
графия сабақтарында ақпараттық техно-
логияны пайдалану арқылы оқушылардың 
сыни тұрғыдан ойлау, өз бетінше ізденім-

паздықпен жан-жақты білім жинақтау қа-
білеттерін дамыту, өз жұмыстарына өзіндік 
сыни көзбен баға беруге дағдыландыру. 
Ақпараттық технологияны оқу процесіне ен- 
гізу жағдайында тұжырымдамалық негізін 
жасақтау және жүйелеу; оқушының шығар-
машылық, интеллектуалдық қабілетін да-
мыту, өз білімін өмірде пайдалануын білу; 
компьютер мен жұмыс істеу, логикалық ой- 
лау, жан-жақты білім алу, есте сақтау қабі-
летін дамыту». 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясы» 
(СТО) стратегиялары география пәніне ар- 
налған деуге болады. Сын тұрғысынан ой- 
лау арқылы оқу мен жазуды дамыту техно-
логиясын сабақ үстінде қолдану барысында 
төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге 
болады. 

СТО әдістерінің тиімділігі:
– сенімділікке тәрбиелейді;
– оқушының сабаққа белсенділігі артады;
– топтық тапсырмалар орындауға үйренеді;
– бірін-бірі тыңдауға үйренеді;
– негізгі жауапты айтуға үйренеді [7,8].  

Бұл технологияны сабақта үнемі қолдану 
барысында бұрын сәтсіздіктен қашып, оқу- 
ға талаптанбайтын, ғылымның маңызын 
төмен санап, білімнің қажетін ескермейтін, 
құнды ақпараттарды енжар қабылдайтын 
оқушылар, әсіресе, үлгерімі орташа дең-
гейдегі оқушылардың сабаққа көзқарасы өз- 
гереді. «Дүниежүзі елдерін даму деңгейі 
бойынша топтастыру» деген тақырыпты СТО 
әдістерін пайдалану түрінде оқушыларды 
топқа бөліп өткізуге болады. 

Сабақ 5 аялдамадан тұрады. 

1-аялдама «Ой қозғау» Сұрақ бойынша (интерактивті тақтадағы кестеге қарап) 
сәйкестікті табу, елдерді картадан көрсету, әр топ екі сұраққа жауап береді.

1. Мемлекеттер тікелей теңізге шыға ал-
майды.

2. Басқару формасы федерациялы елдер.
3. Бұл мемлекеттер арқылы Ганг өзені 

ағады.
4. «Азия Барыстары» деп аталады.
5. Аумағы үлкен мемлекеттер.
6. Бұл мемлекеттер бір түбекте орналас-

қан абсолютті монархиялы елдер.
7. Конституциялық монархия елдері.
8. Астаналары «Д» әрібінен басталады.
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2-аялдама «Білім бәйгесі» Әр топ жұлдызшалар таңдап алады, онда сұрақтар жазылған. 
Тапсырма бойынша топ мүшелері жауап береді. 

3-аялдама бойынша, әр топтан ең жылдам оқушы жауап береді. Сұрақтар презентация 
(слайд) арқылы көрсетіледі.

    

4-аялдамада Дамыған елдерді (үй тапсырмасы ретінде әр топ презентация дайындап 
келген) топтан бір оқушы қорғайды.
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Елдер Дамыған ел Көлемі жөнінен 
үлкен 

ТМД елі «Азия 
айдаһары»

Нашар дамыған

Қытай
Қазақстан
Сингапур
Лаос
Италия

Әдебиеттер  
1. «Білім беру мекемелері қызметкерлерін ақпараттық-коммуникациялық технология саласы 

бойынша біліктілігін көтерудің ғылыми-әдістемелік негіздері» – Алматы, 2006
2. ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы / егеменді Қазақстан,  

28 желтоқсан, 2003.
3. Беспалько в.п. Слагаемые педагогические технологии. – М., 1989.
4.  Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған  даму 

бағдарламасы. 
5. Акитбаев е.Т. «Жеке тұлғаның шығармашылық дарындылығын дамыту жолдары», – 2006 ж. 
6. «География және табиғат» ғылым педагогикалық журналы. – №1, 2, 3, – 2012.
7. Жүнісханов Қ. Бәсекелестікке қабілетті тұлға тәрбиелеу, – 2008. 
8. Оқыту – тәрбиелеу технологиясы // 2010 – №3, 5, 2011 ж. – №5, 10. 

Семантикалық картаны бекіту ретінде 
барлық оқушы орындайды.

Осындай сабақ барысында оқушылар 
өздерінің, бір-бірінің ой-пікірлеріне сын кө- 
зімен қарай отырып, жаңа тың идеялар 
туғызады. Сабақтар оқушының танымдық 
белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім 
алуына, шығармашылығын қалыптастыру-
ға ықпал етеді. Оқушылар мұндай сабақ- 
тарда оқудың қызықты әрі жеңіл өтетіндігін, 
ұжымды бірлесіп жұмыс жасауға үйрете-

тіндігін, білімнің тереңдігі әрі тиянақтылығы 
артатындығын баяңдайды. 

Қорыта келгенде география ғылымы өте 
қызықты да күрделі. Осы пәнге қызықтыру 
арқылы, оқушыға географияның күрделі 
құбылыстары мен заңдылықтар мен заң-
дылықтарын ұғындырып сапалы білім беру 
оқытушыдан үлкен шеберлікті оған қоса 
ғылым мен техника жаңалықтарын, яғни 
жаңа педогогикалық технологияларды әр 
сабағында тиімді қолдануды талап етеді.

5-аялдама әр топқа 4 түрлі семантикалық карта беріледі, («Елдерді дамуы бойынша 
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әДЕБИЕТТІ ОҚыТУ әДІСТЕМЕСІНІҢ 
БАСТАУ КӨЗДЕРІ 

          

Жалпы білім беретін он бір жылдық орта 
мектептегі жетекші пәндердің бірі әдебиет 
сабақтары болғандықтан, олардың оқу жүйе- 
сінен алатын орны да аса маңызды болып 
саналады. Мектептер алуан түрлі ғылым 
салаларынан бастапқы мағлұматтар беру-
мен қатар, оқушылардың бойына ізгілік, 
мейірімділік, парасаттылық, кішіпейілділік 
сияқты адамгершілік қасиеттерді де егеді. 
Ал, ондай гуманистік өнегелер адам бойына 
ең алдымен көркемөнер туындылары ар-
қылы дариды десек, олардың арасындағы 
аса қуатты, пәрменді тәрбие құралы әде-
биет пәндері екендігін байқаймыз. Мұның 
өзі көркем әдебиет шығармаларын орта 
мектепте оқытудың өмір қажеттілігінен туа-
тындығын көрсетеді. 

Негізінен, пән ретінде әдебиет бесінші 
сыныптан басталады да он бірінші сы-
ныппен аяқталады. Әдебиет пәндері ха- 
лық тарихы, көркем әдебиет тарихы, әде-
биеттану, тіл білімі, психология, педагогика, 
философия, эстетика – этика негіздері, жа- 
ратылыстану (география, биология, эконо- 
мика, экология, т.б.) тағы басқа да ғылым 
салаларымен байланыстырыла оқытыла- 
ды. Бұл талаптар әдебиет пәні мұғалі-
мінің заманына сай жан-жақты хабардар 
(эрудит) және арнайы білім-білік қоры- 
ның мейлінше мол болуын қажет етеді. 
Әрі әдебиет пәндерінің мектеп бағдар-
ламасына орай қарастыратын, түсіндіріп 
ұқтыратын негізгі нысанасы көркем сөз 
өнері қазыналары болғандықтан, оны 
өнердің басқа да түрлерімен салыстырып 
оқытудың маңызы зор. Себебі, әдебиет 
пәндері оқушылардың адамгершілік, аза-
маттық келбетін қалыптастырып, қоғамдық 
орта жайлы пайым-түсініктерін тереңдетеді 
және күллі сұлулық, көркемдіктер әлемін 
танып білуіне есік ашады, жетелейді.  

Филология факультетінің студеттеріне 
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі курсы 
жоғары оқу орындарына қойылатын та- 
лаптар тұрғысынан ғылыми негізде және 

жылдар бойғы жинақталған бай іс-тәжі-
рибелік нәтижелер мен әдістемелік тұжы-
рымдар ескеріле отырып оқытылады. Және 
де қазақ әдебиетінің орта мектепте жүргізілу 
тарихы мен теориялық тамырларын сту-
денттер лекцияларды тыңдау үстінде қан- 
дай мәселелердің қозғалып жатқанын адас- 
пай дұрыс аңғарып отыруы аса маңызды 
жай болып табылады. Сондықтан да оқу 
бағдарламасын түзген кезде оның тақырып-
тарының бір-бірінің заңды жалғасындай 
болып шығуына жете көңіл бөлінеді. Мазмұн 
сабақтастығы, мәселелердің туындау рет- 
реттілігі сақталады. ең бастысы, бағдар-
ламаның мазмұндық-құрылысының дәріс-
керге әрі түсінікті, әрі ыңғайлылығына ерек- 
ше назар аударылады. Сонда ғана студент 
орта мектепте әдебиет пәнін оқыту әдіс-
темесінің тарихы, даму арналары және 
оның өзге де толып жатқан тәсілдері, амал-
дары, жолдары жөнінде ғылыми жүйелі, 
тыңғылықты білім алады.

Жалпы, ғылыми жазу әдістері мен оқыту 
әдістері жайында пікірлер көп. «Әдіс» сөзі 
(грек тіл. Methools) жол дегенді білдіреді. 
Ол – таным, ережелер жүйесін және құбы-
лыстарды зерттеудің амалдары мен табиғат 
заңдылықтарының, қоғам мен ойлаудың 
дамуының тәсілі. Ғылым мен тәжірибеде 
«әдіс» сөзі белгілі бір істі жүргізудің ың-
ғайын немесе шығармашылықтың, жұмыс-
қызметтің түр ерекшеліктеріне қарай нақ- 
ты ұғымға ие болады. Кез келген әдіс 
объективтілік пен субъективтіліктің бірлігін 
көрсетеді. Онда ғылыми-әдістемелік ізде- 
ністер негізінде пайда болған объективті 
шындықтың заңдылықтары мен құбылыс-
тарын тани алушылық бар. Адам баласы 
өзінің заманалар бойғы даму жолында бір- 
тіндеп объективті әлемді зерттеп, жаңғыр-
тып, өзгерту амалдарын игереді. Толып жат- 
қан нақты ғылымдардың арнайы, бітім-бол-
мыстары олардың мазмұнына негізделеді 
және жалпы әдеби-тарихи, саяси-қоғамдық, 
экономикалық, философиялық, жаратылыс-
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танушылық әдістер болып бөлінеді. Бұл 
жердегі аса маңызды мәселе – экономика 
тек шарушылық-өндіріс саласы ғана емес, 
адамзат болмысының, тіршілігінің барлық 
қырларын қамтиды. Бір қарағанда эконо-
миканың көркем шығармашылыққа, оны 
оқыту әдістемесіне қандай қатысы бар деп 
қаламыз. Аңдап қарасақ, тікелей қатысты 
екен! Себебі судың да сұрауы бар. Не нәр-
сені де үнемдеп пайдаланудың зияны жоқ. 
Өйткені «қорқа жесең қой қалады, тарта 
жесең тай қалады». Осы тұрғыдан келгенде, 
сөзді де оңды-солды шашып, рәсуә етуге 
болмайды. Әсіресе, көркем шығармашалық 
пен оқу-ағарту ісінде айтар ой-пікіріңді ұзақ-
сонар қызыл езулікке салынбай, қысқа да 
нұсқа айтып жеткізуге дағдыланған аб-зал. 
Олай болмаған жерде жазушы дәм-тұзы 
жоқ, айтар идеясы бұлдыр әңгіме-повест 
немесе кебежедей-кебежедей романдардың 
сылдыр су авторы деген мазаққа қалады. 
Қалың оқырманның тауын шағып, жалық-
тырып жібергендіктен, бұдан әрі ондай 
жазушының шығармасын ешкім оқымайды. 
Тіптен, кейде жақсы шығарма жазса да. 
Сондықтан да «Краткость – сестра таланта» 
деп бекер айтылмаған ғой!

Мұның мұғалімдік-ұстадық қызметке де 
тура жанасатын тұстары көп-ақ. Сыныпқа 
немесе аудиторияға кіріп алып, өзін өзі 
қызықтап, жосылып жортақтай берушілік 
жақсылыққа апармайды. Нақты мәселеге 
көшудің орнына әдебиет пәнінің мұғалімі 
айнала төңіректеп шапқылап жүріп алса, 
одан оқушы, студент тез жериді. Көп ұзамай-
ақ мылжың мұғалім-лектор атанады. Ондай 
мұғалім не тақырыпты білмейді, білмейтін 
себебі орнықты білімі жоқ, не әдебиет 
пәнінің өзіндік ерекшелігінен, әдістемесінен 
мүлде  бейхабар, дін аман. екінің бірі. Оның 
бір-екі сағаттық көп сөзінен ештеме ұстап 
қала алмайсыз. Бұндай адамдар туралы 
николай Гаврилович Чернышевский (1828-
1889) былай деген екен: «просидишь два 
часа с иным человеком – и чувствуешь, что 
провел время недаром; находишь по окон- 
чании беседы, что или узнал что-нибудь 
новое, или стал яснее смотреть на вещи, 
или стал больше сочувствовать хорошему 
или живее оскорбляться дурным, или 
чувствуешь  побуждение подумать о чем-
нибудь. после иной беседы ничего такого 
не бывает. поговоришь, кажется, столько 
же времени и, кажется, о тех же самых 
предметах, только с человеком другого 
разбора, - и чувствуешь, что из его рассказов 
не вынес ровно ничего, все равно, как 

будто бы занимался с ним не разговором, 
а пусканьем мыльных пузырей, все равно, 
как будто бы и не говорил. Неужели на-
добно объяснять, почему это так? потому, 
что один собеседник либо человек обра-
зованный, либо человек, видавший многое 
на своем веку и видавший не без пользы для 
себя, «бывалый» человек, либо человек, 
призадумывавшийся над чем-нибудь; а дру- 
гой собеседник – то, что называется «пус-
той» человек. Неужели должно пускаться 
в доказательства и объяснения, что книги 
разделяются на такие же два разряда, как 
и разговоры? Одни бывают «пустые», – 
иногда с этим  вместе и надутые, – другие 
«непустые»; и вот о непустых-то и говорится, 
что в них есть «мысль». Мы думаем, что 
если позволительно смеяться над пусты-
ми людьми, то, вероятно, позволительно 
смеяться и над пустыми книгами; что если 
позволительно говорить: «не стоит вести и 
слушать пустых разговоров», то, вероятно, 
позволительно и говорить: «не стоит писать 
и читать пустых книг»[1, 91]. Міне, сөзді 
үнемдеп пайдалану деген осындайдан ке-
ліп шығады.

Ал, өз кезегінде мәнсіз, мағынасыздыққа 
қатты күйінген данышпан Абай:

Құр айғай бақырған
Құлаққа ән бе екен?
Өнерсіз шатылған
Кісіге сән бе екен? – дейді [2, 267].
         
Осы жоғарыда келтірілген екі мысалдың 

екеуі де өнердегі ысырапшылдықты сынап 
отыр. Демек, ойсыздықтан, сөзқуарлықтан 
аулақ жүру керек. Құр текке көпіріп, күпсініп 
қызыл өңештікке салыну, ғылым-білімсіз, 
өнерсіз құр босқа айғайлап, бақырып 
шатылу кім-кімге де жараспайды.      

Әдебиет пәнінің мұғалімі мен әдебиет-
танушылар үшін ғылыми зерттеу объектісі 
ретінде көркем әдебиет, өнердің маңызды 
бір буыны саналады, өйткені ондағы әде- 
би көркем образдар объективті шындықты 
көрсетеді. Жазушы-суреткер өмір құбылыс-
тарын енжар (пассив) түрде көрсетпейтіні 
белгілі, ол қоршаған ортаны әбден бақы-
лайды, терең ұғуға ұмтылады, оларды ой- 
ша жинақтайды, өмір құбылыстарын тип-
тейді, балайды. Орыс әдебиетшісі Н.Г. Чер- 
нышевскийдің сөзімен айтқанда өзінің эс-
тетикалық, тәлімдік идеалдарына сүйене 
отырып, оларға үкім шығарады. Жазушы 
шығармашылық көркем әдістің негізінде 
шығарма тудырады. Өзіне ғана хас амалдар 
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арқылы шынайы өмір көріністерінің образ 
– бейнелерін, суреттерін жасайды. Әдеби-
көркем шығармаларды қабылдай отырып, 
оқушы-оқырман суреткер бейнелеген тұс-
тарды ғана меңгермейді, сонымен қатар, 
оның қалай суреттегенін, қандай сезім мен 
ойды жеткізгенін, таным әлеміне қандай 
жаңалық енгізгенін және де оқырманға қан-
дай эстетикалық, тәлімдік үлгі көрсеткенін 
меңгереді. Оқырманның алғашқы қабылдауы 
субъективті болып келеді, ол оның өмірлік 
тәжірибесімен ішкі дүниесінің байлығымен,   
қызығушылығымен, талғамымен және де 
оның оқу мәдениетінің дәрежесімен бай-
ланысты, яғни оқу мәдениеті жоғары болған 
сайын оның шығарманы қабылдауы толыға, 
молая түседі, тұлғаның ішкі дүниесінің 
өсуіне әсер етеді. Оқу тәжірибесі оқылған 
шығармалардың санына негізделмейді, оның 
қабылдау сапасына байланысты. Оқу сапа- 
сының артуына көркем шығарманың мә-
нін, қызметін түсіну, оның даму үрдісінің 
заңдылықтарын игеру әсер етеді. Бұл білім 
әдебиет ғылымымен, теориясымен және 
тарихымен байланысты. Ғылым оқырман-
ды тек қана әдеби фактілерді нақты білім- 
мен байытпайды, сонымен қатар әдеби 
шығармаларды өз бетінше ғылыми тал- 
дауға септігін тигізеді, жазушы шығарма-
шылығы мен әдеби үдерісті толығымен 
спецификалық әдеби әдістер арқылы мең-
геруге жетелейді.  

Оқытудың сәтті болуының алғашқы 
шарты – оқытушының оқушыларға жеткізуі 
тиіс мәселені алдымен өзінің толық мең-
гергендігіне байланысты. 

Шын «мұғалім өз пәнін жетік білуі тиіс, 
тек сондай мұғалім ғана өз шәкірттеріне 
үлгі бола алады және қадірі артады. 
Әрине, мұғалім басқа қасиеттерге де ие 
болуы тиіс, бірақ оның білімділігі, білігі, 
балаларға айтатын материалын толық, жан- 
жақты білуі алғашқы қажеттілік болып 
табылады. Сондықтан да оқытушы қазіргі 
қоғамдық-саяси және әдеби мәдениеттің 
мәселелерімен толық таныс болуы керек 
және де қоғамдық әдеби үдеріске белсенді 
қатысуы тиіс. Бұл қатысулар мұғалімнің 
әдеби ізденістерінде жиі көрініп отырған. 
Олардың қазіргі әдеби үрдіске белсенді 
түрде қатысуы оның зерделі оқырмандарды 
дайындауына септігін тигізеді. Ал, жазушы 
өз оқырманының жүрегінен орын табуға, 
оның ішкі әлеміне әсер етуге ұмтылады. 

Әдебиетті оқыту әдістері оқытудың мақ-
саты мен мазмұнына негізделеді. Бірақ, 
әрбір нақты жағдайда қандай әдістердің 

оңтайлылығын мұғалім таңдайды. Мұғалім 
қай әдісті дұрыс меңгерсе, сол әдіс-тәсіл 
жақсы болып саналады. Шынында, тәжіри-
бе жүзінде кейбір мұғалімдер әңгімені баян- 
дау шеберлігін меңгерсе, екіншілері эв-
ристикалық әңгімелесуді өткізуді, ал үшін- 
шілері ұйымдастыру қабілеттерімен ерекше-
ленеді және олардың оқушылары да белсен-
ді келеді, сабақ үстінде де және сабақтан 
тыс уақыттарда да өз бетімен жұмыс істей 
алады. Бірақ, сынып жұмысының қандай 
бір ғана ұйымдастыру түрі немесе бір ғана 
әдіс курстың мазмұнын меңгеруді шектейді. 
Тек қана әртүрлі әдістердің «жиынтығы» 
мазмұнның жан-жақты қырларын кеңінен 
қамтитын және әртүрлі танымдық қызметті 
жетілдіруге, оқушының дамуына терең бі- 
лімге қалыптасқан білікке, сонымен қатар, 
ең маңыздысы, тұлғаны мақсатқа ұмтылу-
шылыққа тәрбиелеуді қамтамасыз етеді. 
Сондықтан да мұғалім өзіне ғана ұнамды 
әдісті, үйреншікті тәсілдерді меңгермей, тә- 
жірибеде дәлелденген және теорияға не-
гізделген барлық әдіс-тәсілді меңгергені жөн. 
Бұлар әр мұғалімге тән «шығармашылық 
қолтаңба» деп аталатын жеке адамның 
ерекшелігін шектемейді, керісінше оның 
оқушыларды оқыту шеберлігін арттырып 
шығармашылық күшінің толық дамуына игі 
әсерін тигізеді.      

Ал, әдебиетті оқудың қайнар көздері 
мен бастапқы әдіс-амалдары алуан түр-
лі болып келеді. ең бастысы көркем 
әдебиеттің таңдаулы, тәлімдік-тәрбиелік 
мәні терең, еңбекқорлыққа, парасаттылыққа 
үндейтін үлгілерін оқыту орта мектепте 
әдебиет пәні арқылы жүзеге асырылады. 
Әдебиет пәнінің ең басты функциясы 
(қызметі) балаларды көркемдікті қабылдай 
білуге үйрету, сол арқылы жан дүниесі 
(психологиясы) сұлу, әдепті, жамандықтан 
аулақ жүретін, мейірбан, отаншыл қоғам 
мүшелерін, азаматтарын тәрбиелеу болып 
табылады. Ал, қазақ халқы өзінің болмыс-
бітімі, ділі (менталитеті) жөнінен әрқашанда 
ұл-қыздарының инабатты, ұстамды, есті, 
өнерлі, еңбеққор, қайырымды, өнегелі 
болуын қалаған. Сондықтан, сан ғасырлық  
даму жолында үнемі әр замандағы оқу-білім 
қазыналарына жете көңіл бөліп отырған. 
Сөйтіп, оқып білім алудың алуан түрлі 
жолдарынан өтті. Бертінгі VІІІ ғасырдан 
бастап ислам дінін қабылдай бастады. 
Ислам наным-сенімдері қазақтардың ежелгі 
түркілік тәңірлік сенімдеріне үйлесе кетті, 
көп ұқсастықтары болды. Содан да қазақтар 
ислам дінін жатсынбай тез қабылдады. 
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Ал, ислам діні, мәдениеті, тарихы арқылы 
қазақ даласына көптеген әдеби көркем 
шығармалар келді (Діни әдеби кітаптар, 
қисса-дастандар, «Мың бір түн» әңгімелері, 
т. б.). Нәтижесінде, көптеген мектеп, мед-
реселер ашылды. Олардың  оқу құралдары, 
негізінен, әдеби көркем шығармалар болды. 
Сол келген жаңа оқу талабына орай, қазақ 
ортасында әдебиет пәнінің әдепкі оқытылу 
үлгісі былайша көрініс берді:   

1 Қадым (діни) оқу.                                                                                                   
2 Медреселік оқу.
3 Жәдит оқуы. 
Осындағы бірінші аталған қадым оқуы- 

ның басты міндеті ислам дінінің қағида-
ларын ұқтырып, мұсылманшылық үрдіс-
терінен жан-жақты мәліметтер беру еді. 
Шариғат заңдарын үйретіп, ислам дінінің 
пайғамбарының өмірі мен хадистерін (айт-
қан сөздері, үлгі-өнегелері), сахабалары (пай- 
ғамбардың көзін көрген серіктері) мен жай 
жұртшылық ішінен бой көрсеткен әулие- 
әнбиелерге қатысты қызғылықты мистика-
лық оқиғалар баяндалған. Әрі өзге де пай-
ғамбарлар (Ибраһим, Смайыл, Ысқақ, Мұса, 
Сүлеймен, Жүсіп, Иса, Мұхаммед т.б.) мен 
олардың сахабалары және өзге қарапайым 
жамағат арасынан шыққан әулиелер өмі- 
рінде орын алған,  көрсетілген түрлі-түрлі 
кереметтер, алуан қилы оқиғалар өзек бо-
лып тартылған қисса-дастандар оқытылған. 
Бұлар аңлап қарағанда әдеби көркем оқу 
мәтіндері қатарына жатады.                                                                                        

Біздіңше, қазіргі кезде қадым (ертедегі) 
оқу түрі өзінің қайта жаңғыру (қазақ, қыр-
ғыз, қарақалпақ, т.б. арасында) дәуірін бас- 
тан кешіп жатыр. Бұлай дейтініміз тәуел-
сіздік алған жылдар ішінде (1991-2014) 
қазақ халқының ислам дініне жаппай бет 
бұру кезеңі басталды. Дін атаулыны жоққа 
шығарған кеңестік өкімет құлап, түркі халық-
тары (қазақ, қырғыз, өзбек, татар, башқұрт, 
әзірбайжан, қарақалпақ, қарашай, құмық, 
т.б.) коммунистік қызыл идеологияның кесі- 
рінен жетпіс төрт жыл бойына көз жазып 
қалған мұсылмандық ата-баба салт-дәстүр-
лерін еске түсіре бастады, исламдық на-
ным-сенім талаптарын басшылыққа алуға 
кірісті. Мәселен, жер-жерлерде көптеген ме- 
шіттер бой көтеріп, олардың жанынан ис- 
лам діні қағидаларын түсіндіретін оқу курс-
тары ашылған. Сондай-ақ, жоғары білім бе- 
ретін ислам діні институттары жоғары білімді 
маман-теологтар дайындауға жол салынуда. 
Мұның бәрі – бүгінгі күннің шындығы.         

Медреселік оқу (орта дәрежелі оқу): Уфа 
қаласындағы Ғалия медресесі, Семейдегі 

Ахмет Риза медресесі, Қазандағы Мұхаме-
дия және Тройцк, Орынбор, Бұқара, Хиуа, 
Ташкент, Самарқанд, Шымкент-Шаян, тағы 
басқа шаһарлардағы медреселерді атаймыз.

ХІХ ғасырдың бас шенінен бергі уақыт-
тарда патшалық Ресейдің волга (еділ) бойы, 
Кавказ (Қойқап), Түркістан және Орта Азия-
ның өзге де аймақтарында уақыт талабына 
сай жаңаша білім беретін мектептер пайда 
бола бастаған. Жаңа мектептер (жәдит) 
қадыми оқудың (діни) тәлім-тәрбиесіне кей- 
бір өзгерістер, жаңалықтар енгізді (ана ті-
лінде оқу, жазу, есеп, география, тарих, т.б. 
оқу пәндерінен бастауыш білім беру т.б.). 
«Жадид-и» арабтың «жаңа» деген мағына 
беретін сөзі. Оқытудың бұл жүйесі «Усул 
жәдит» деп аталады. Усул-әдіс деген сөз, 
жәдит – жаңа. Сонда, «жаңа әдіс» болып 
шығады.  

Осы жаңаша оқыту әдісі аз уақыттың 
ішінде Ресей империясының күллі мұсылман 
аймағына, тіпті, сонау Үндістанға дейін 
тарайды. Алғаш рет мұсылман балаларын 
дыбыс жүйесімен оқытуды Қырым татары 
Исмаил Ғаспыралы (Гаспиринский) бас-
тайды. Исмайл Гаспиринский (1851-1914) 
тұлғасының қалыптасуына Қазан шаһрын-
дағы оқымыстылар әл-Курсави (Әбді ан- 
Насыр бин Ибраһим Әбу-н-Насыр әл-Бул-
ғари-1776-1812) мен әл-Маржани (Шихаб 
ад-дин Харин бин Баха ад-дин Субхан бин 
Әбді әл-Кәрим-1818-1889) еңбектерінің ық- 
палы зор рөл атқарды. Сөйтіп, жаңа әді-
сімен білім беретін жәдит мектептерінің 
негізін қалаған кісі қырымдық татар Исмаил 
Ғаспыралы делінеді.   

Жәдит (усул-жадит – жаңа метод, әдіс) 
оқуы заман талабына сай өзге де физика, 
математика, биология, астрономия, химия, 
т. б. пәндерді оқытуды мұрат тұтты. Мұсыл-
ман балаларының дін оқуымен қатар, бас-
қа да заманауи  ғылымдарды да игеріп, 
олардың өмір талаптарына лайықты жат 
жұрттар біліп жатқан жаңа технологияларды 
игеріп, қатардан қалмауын көздеді. Шала 
сауатты (дүмше) молдалар оқуына сын 
көзімен қарап, өзге жұрттардан қалмау үшін 
жаңа үлгідегі еуропалық ғылымдарды біліп 
жетілуге шақырды.                                               

Ал, біздің ойымызша, усул-жәдит оқуы 
тек ХІХ ғасырда пайда бола кетпеген, 
тамыры тереңде жатыр. Исламдық-мұсыл- 
мандық талап-тілектермен тығыз байла-
нысты. Себебі, ислам діні әрқашан да бі- 
лімді болуға, ғылымды игеруге үндеп оты-
рады. Олай болатыны ұлы жаратушы 
Алла өзі жоқтан пайда қылған он сегіз мың 
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ғаламның құпия сырларын пенделерінің өз 
беттерінше зерттеп білуін қалайды. Қалай 
зерттеп жатқандықтарын бақылайды, қы-
зықтайды. Демек, адамзат баласы  ғылым 
салаларын неғұрлым жете игерген сайын, 
мейлінше терең ұғу арқылы Алланың 
құдіретін тани түседі. Білім қоры молайған 
сайын парасаты артады: менменшіліктен, 
астамшылықтан, атаққұмарлықтан, даңққұ- 
марлықтан, таққұмарлықтан, көрсе  қызар-
лықтан, пайдакүнемдіктен бой тартатын бо- 
лады. Өзінің де Алла жаратқан сансыз 
ғажайыптардың бірі ғана екендігін түсінеді. 
Соны ұғуға ақыл-ес бергендігі үшін Жарат-
қанға құлдық ұрады, ислам қағидаларына 
сөзсіз сенеді. Сондықтан, бір Аллаға сене 
отырып, оған тәуекел етіп, ғылым салаларын 
игеру, жер-көкті, әлемді зерттеу исламның 
басты шарттарының қатарына жатады. Де- 
мек, үнемі жетіліп отыру, жаңалықтан қаш-
пау, жаңа оқудың соны әдістерін қолдана 
беру тым арыдан, ежелден келе жатқан 
ұсыныс-талаптар санатына кіреді.   

Жаңаша оқып, тың жаңалықтар ашқан 
өз заманының мұсылманша усул-жәдиті 
оқуының оқымыстылары Әбунасыр әл-
Фараби, Әбурайхан Бируни, Әбу Әли ибн 
Сина, Мұхаммед Хорезми, әл-Хорезми, тағы 
басқа да білімпаздардың ұлы еңбектері 
кейінгі ғасырлардағы дүниежүзілік ғылым-
ның барша саласының жаңғыра қарыштап 
өркендеуіне негіз қалады.  

Орта Азия мен қазақ даласы тұрғын-
дарына ислам діні VІІІ–ІХ ғасырларда тарай 
бастаған десек, соған орай, араб дүние-
сінде қарыштап өркендеген ғылым жетістік-
терімен, оның аса көрнекті ғұламаларының, 
педагог-психологтарының есімдерімен, құн- 
ды-құнды еңбектерімен танысудың реті жү- 
зеге асты. Араб қарпін үйретіп, білім бе- 
ретін оқу орындары – медреселер ашыл-
ған. Самарқанд, Бұқара, Хиуа секілді шаһар- 
ларда жоғары деңгейдегі білім-ғылым ғи- 

мараттары жұмыс істеген. Бір ғана Ұлық-
бектің өңшең білгіш, әдіскер мұғалім-зерт-
теушілер сабақ берген медресесінің өзі 
неге тұрады! Ал оның аспан шырақтарының 
қозғалысын анықтаған және күннің шығып-
батуы туралы әрі жыл он екі айдың ұзақ-
тығын дәл өлшеген обсерваториясын қайда 
қоямыз? Осының бәрі оқытудағы жаңа-
шылдық, усул-жәдит әдісі емей немене?! 
Мінеки, осы исламдық шалқар өркениет 
табыстары ұлы далаға да кеңінен жол 
салды. Нәтижесінде қазақ арасында жаппай 
арабша-парсыша сауаттандыратын, мұсыл-
мандықтың алғышарттарын ұқтыратын, Алла- 
ның бірлігін пайғамбардың өкілдігін негіздеп 
түсіндіретін ауылдық әдіскер молда-мұға-
лімдер көбейеді. Осыдан барып, молданың 
алдын көрген, өздерінің хал-қадірінше әліпті 
таяқ деп білген, шама-шарқынша кітап оқи 
алатын адамдар қатары молая түскен.  

Сонымен, усул-жадит (жаңа әдістеме) 
– ХІХ ғасырда аяқастынан пайда бола 
кетпеген, көнеден бастау алған бұрыннан  
бар оқу. Тек, ол орта ғасырдағы Крест жоры-
ғын ұйымдастырушылардың, христиандық 
инквизицияның, ХІІІ ғасырдағы жабайы 
шапқыншылықтардың кесапатынан уақыт- 
ша мүдірген еді. Міне, сол уақытша кідір- 
ген өркениетті жаңашылдықты кейінгі ға-
сырлардағы білікті азаматтар ілгерілетті, қай- 
та жаңғыртты. Осылайша қайта басталған  
жаңаша оқу (усул-жәдит) әдістемесі жаһан- 
дық ғылымның соны табыстарымен байы-
тылып, Орта Азия мен қазақ елінде кеңінен 
қанат жая бастады. Сөйтіп, Қазақстанда 
да ХІХ ғасырда еуразиялық жаңа үлгідегі 
мектептер: екі басқышты, төрт басқышты, 
орыс-түзем және кәсіптік-техникалық-реал- 
ды оқу түрлері пайда болып дамыды. Қо-
рыта келгенде, қадым оқу әдісі десек те, 
медреселік оқу әдісі десек те, усул-жадит 
оқу әдісі десек те – бәрі қазақ халқы үшін 
өте пайдалы оқулар болды.
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Метафизика аль-Фараби была той 
фундаментальной методологией, 
на которую он опирался при изу- 

чении физики, астрономии, медицины, мате- 
матики, политики, риторики. Именно здесь 
он четко формулировал методологические 
принципы исследования. К примеру, ис- 
пользуя принцип монизма, он рассматри-
вает важнейшую категорию онтологии - еди- 
ное как праматерию - аморфный, нерасчле-
ненный субстрат, обретающий структуру 
благодаря движению и воссоединению с 
активным творческим началом. при рас- 
смотрении этого вопроса Абу Наср не про- 
тивопоставляет философию и религиозный 
мистицизм, хотя и указывает на принци-
пиальную разницу их мировоззренческих, 
теоретических установок и практических 
целей. Так, в «Книге букв» аль-Фараби отме- 
чает, что коренное различие между фило-
софией и религией заключается в том, 
что философия связана с идеей разума и 
научными методами познания, а религия 
основана на вере и приучает к рассмотрению 
умозрительных вещей при помощи «во-
ображения и убеждения». Рассуждая далее, 
что «первее» – философия или религия, 
он, с одной стороны подчеркивает, что «фи- 
лософия предшествует религии», а с дру-
гой (в работе «О достижении счастья») – 
уточняет, что имеется в виду не хроноло- 
гическая последовательность их возникно-
вения, а значимость философии в сфере 
теоретического знания перед религией. Уг-
лубляясь в данную проблему, он находит 
много точек соприкосновения между фи-
лософским и религиозно-мистическим (су- 
фийским) отношением к миру, нравствен-
ности, человеку [1]. 

Суфизм – тайное, неоднородное рели-
гиозно-мистическое учение, появился «в 
миру» задолго до ислама, вобрав в себя 

элементы трех мировых религий и целого 
ряда политеистических верований. Он сов- 
местим с поэзией, искусством, ремеслами, 
медициной (той ее частью, которая «вра-
чует душу»). Суфийские общины можно 
встретить во всех частях света, на всех 
континентах. Сами суфии убеждены, что 
главная их задача – участие в высших 
формах эволюции человечества. 

Суфии, по определению великого шейха 
суфиев, доктора исламского права Идриса 
Шаха, представляют собой «древнее ду- 
ховное братство, происхождение которо-
го никогда не было установлено или дати-
ровано. …их можно встретить в любой 
религии… Они называют ислам «оболочкой» 
суфизма только потому, что считают суфизм 
тайным учением всех религий» [2, с. 4] 
по утверждению известного ирландского 
религиоведа Р. Грейвза, отсчет суфиев мож-
но вести со второго тысячелетия до н.э. 

Будучи универсальным, синкретичным 
учением, суфизм обрел собственную нишу 
в рамках ислама. Сам пророк Мухаммед 
и его товарищи Абу Бакр, Салман Фарси, 
семья Сейидов, Байазид Бистами не были 
чужды суфийскому гносису. Для суфиев 
же классического периода Коран был за-
шифрованным документом, в котором в 
иносказательной форме присутствовали су- 
фийские учения. Другими словами, Коран 
для суфия (как, впрочем, и Тора, и Библия) 
является многоуровневым текстом, смысл 
которого расширяется или сужается в со-
ответствии со способностью читателя к 
пониманию. Этот герменевтический прин-
цип – отличительная черта суфийского гно-
сиса. 

Начиная с VIII-IX вв. «тайная традиция», 
т.е. суфизм, приобрел восточный оттенок, 
так как долгое время существовал в 
рамках ислама. И по сей день суфийские 

Хасанов М.Ш., профессор КазНУ имени аль-Фараби, 
 доктор философских наук
Петрова В.Ф., профессор еТУ, доктор философских наук

АЛЬ-ФАРАБИ О СУФИЗМЕ

НасЛЕДиЕ



Al-Farabi.kz  35

МҰРа

общины можно встретить на всем вос-токе: 
в Турции, Иране, Афганистане, Индии. 
в Средней Азии тюркскую ветвь суфизма 
представляет ходжа Ахмет Йассауи, под- 
нявшийся в иерархии ордена до ранга Мас-
тера (Учителя), шейха. его уроком, миссией 
на родной земле стала передача личного 
опыта «переживания» и постижения Бога 
в мире и в себе. С XIII века хранителя-
ми суфийского знания в Средней Азии – 
в Афганистане, Туркестане – стали пред-
ставители основной школы Ордена Накш-
банди, обученные «скоростной технике» 
суфийского развития. 

Многочисленные суфийские школы «по- 
являются для того, чтобы расцвести и 
исчезнуть», а не для того, чтобы остав-
лять следы в ритуалах, догматах или ра- 
ционально обоснованных учениях. Они об- 
ращены не столько к разуму, логосу, 
сколько к внутреннему миру «Человека 
пути», ориентированному на самосовершен-
ствование. И если рационализм нацелен 
на логико-теоретическое обоснование зна- 
ния, теология и схоластика – на накопление 
информации и извлечение из нее выво-
дов. Суфизм, по определению И. Шаха, 
«занимается развитием линии связи с 
высшим знанием, а не с комбинацией от-
дельных фактов… и не с теориями» [2, c. 21]. 
Эту отличительную черту универсального 
мистического учения высоко ценил аль-
Фараби. Она стала одной из главных точек 
соприкосновения философских исканий 
аль-Фараби и суфизма. 

Однако Абу Наср понимал, что су-
физм намного больше чем религиозно-
мистическое учение, это воплощение вос-
точного образа мышления, сохраняющего 
веру в универсального, совершенного че-
ловека и соответствующий этой вере образ 
жизни и творчества. Искания и «делания» 
суфиев ему были близки и понятны. в 
реальной жизни он во многом следовал их 
примеру.

Идеал суфия – «быть в миру, но не от 
мира», быть свободным от честолюбия, 
алчности, интеллектуальной спеси. Основ- 
ная цель для них на долгом пути само-
совершенствования - постичь Бога и осоз-
нать себя «царственной единицей бытия» 
- малой частицей единого сущего. 

Суфизм представляет собой образец 
всеобъемлющего предельно синкретичного 
учения. Для него характерен большой 
разброс мнений, школ (орденов) и прак-
тик сознательной индивидуальной эволю-

ции человека. Главной движущей силой 
развития высоких духовных способностей 
суфия – Человека пути - служит любовь к 
Богу и, следовательно, к Истине. Интеллект 
и аскетизм для него вторичны. 

все суфии знают, что познать Истину, 
Дух (субстанциональную основу, ар-рух), 
сущность и ход вещей можно мгновенно, 
погрузившись в мысли о любви (к Богу) и 
достигнув экстаза. Но такое единение с 
Богом имеет ценность для них лишь в том 
случае, если достигший его сможет потом 
«вернуться в мир» и жить в нем в соответ-
ствии с открывшимся ему знанием. путь 
суфия – тарика – направление, жизненный 
принцип, предполагает прохождение семи 
стадий подготовки. Лишь после семи сту-
пеней трансмутации сознания (обогащения 
сущности под руководством Учителя) 
Человек пути будет готов к исполнению 
своих функций.

Жизнь в миру для суфия предполагает 
служение идеалам: «делание», приближе-
ние к знанию с помощью опыта. А объек-
тивное понимание – это следствие опыта, 
трансмутации сознания и озарения. по 
традиции любой суфий, прошедший не 
менее чем 12-летнее обучение, обязан, 
повинуясь естественному для него долгу 
любви к ближнему, бескорыстно оказывать 
психологическую, медицинскую или пси-
хиатрическую – по обстоятельствам –
помощь тому, кто стремится к гармонии 
души и тела. 

первое систематическое изложение су- 
фийского учения было предпринято авто-
ром «Футухат» – энциклопедии сакральных 
наук ислама – величайший шейхом суфиев 
ибн аль-Араби (1165-1240). Он обосно-
вал суфийскую концепцию совершенного, 
универсального Человека-Логоса, в космого-
ническом аспекте, представляющем собой 
монаду, совершенную копию вселенной: 
«человек есть микрокосм, а космос – боль-
шой человек (инсан кабир). 

Суфии заменили основную догму ис-
лама «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед 
его пророк» постулатом «Нет сущего кроме 
Аллаха», утверждая по своему обыкновению 
тем самым принцип пантеизма.

представ в начале XIII в. в Алеппо 
(Сирия) перед мусульманской инквизи-
цией по обвинению в ереси, аль-Араби 
заявил, что главная цель его произведений 
– показать божественное совершенство че- 
ловека, достигаемое с помощью религиоз-
ной любви. 
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Исследователь суфизма XVII в. Сирад- 
жеддин отмечал, что «суфий – это совер-
шенный человек. …Мир они считают от-
дельным инструментом, шлифующим чело- 
вечество, сами же они в процессе не-
прерывного творения выполняют функции 
шлифовальщиков других совершенных лю-
дей. …Для того чтобы понять их, необходимо 
использовать интуитивный разум, который 
в обычном состоянии подавляется разумом 
логическим».

Так, в исламской мистике, представ-
ленной суфизмом, проблема сотворения 
мира решается через слияние бога с миром. 
Например, великий суфийский философ 
Ибн Араби полагал, что «миропорядок есть 
целиком Бог или целиком Творение, ибо 
он (миропорядок) – Творение в одном от- 
ношении, он же – Бог в другом отношении, 
суть же едина». по его мнению, вопло-
щенная сущность формы, в которой Он 
проявился, есть воплощенная сущность 
формы того, кто принял сие проявление. Как 
видно, религиозная мистика искала пути к 
постижению божественного первоначала 
через непосредственное его усмотрение, 
через слияние с ним [3]. 

взгляды аль-Фараби на эту проблему 
предельно рационалистичны. Будучи не 
мистиком, а ученым, он вначале «под-
водил» разум человека к доступному ему 
пределу познания творения, а затем сно- 
ва возвращал его в мир реалий. Рассуждая 
о первоначале, Абу Наср говорит не о 
том, кто сотворил мир, а об организации, 
структуре самого мира, о том, что лежит 
в его основе, что образует его сущность. 
при таком логическом подходе перво-
начало рассматривается не столько как 
«временной» принцип, сколько структуро-
образующий, главный элемент мира. 

Тем не менее, несмотря на различные 
подходы в решении мировоззренческих 
проблем, мы легко отыщем и в учении, и 
в образе жизни «второго учителя» много 
общего с софистскими представлениями 
о том, каким должен быть совершенный 
человек и к чему следует стремиться. Как 
и Люди пути, аль-Фараби вел аскетический 
образ жизни, занимался самопознанием 
и самосовершенствованием. ему были 
близки и понятны идеалы и искания су- 
фиев, любовь к Богу, ориентация на Универ-
сального человека, отказ от религиозных 
догматов. 

Известно, что концепция Совершенного 
человека не соответствует традиционному 

исламскому вероучению, по крайней мере, 
по двум причинам. во-первых, из-за ут-
верждения, что человек – хранилище Бо- 
жественного, а потому возможно его воз-
вращение к «истинному Я» через единение 
с Богом. Это несовместимо с теистическим 
тезисом об абсолютной трансцендентности 
Бога. во-вторых, сама постановка вопроса 
о возможности достижения индивидом 
уровня ал-инсан ал-камил (совершенства) 
содержит вызов базовой идее ислама - 
фатализму.

Между тем и суфиям, и аль-Фараби 
было свойственно стремление совместить 
всемогущество Бога и свободу воли чело- 
века, – без этого немыслимо ни самопо-
знание, ни самосовершенствование, ни приз- 
нание того, что человек – суть микрокосм, 
малая часть единого целого, Мироздания.

Свобода воли квалифицируется суфия-
ми, Руми в частности, как милость Божья 
[4, с. 167]. Для Абу Насра она – личностная 
характеристика Аллаха – наивысшего, аб-
солютно познающего сущего и, согласно 
концепции эманации, неотъемлемое ус-
ловие бытия человека. 

Когда умопостигаемые объекты (ин-
теллекции) приобретены человеком, в нем 
естественно реализуются обдумывание, 
размышление, воспоминание, стремление к 
умозаключениям и желания. «Стремление к 
тому, что постигается, это в целом, - считает 
аль-Фараби, – проявление свободной воли. 
если оно исходит из ощущения или во-
ображения, то оно носит название, общее с 
проявлением свободной воли; но если оно 
исходит из размышления или рассужде- 
ния, его называют общим [термином] сво- 
бодного выбора, присущего именно чело-
веку» [5, с. 83].

в чем же смысл того, что всевышний 
добровольно ограничивает свое могуще-
ство? в «испытании» человека. Зачем по-
надобилось Творцу испытывать его, разве 
не мог он ниспослать одну добродетель? На 
это поэт-суфий Руми отвечает: «целомуд- 
рие ничего не стоит, если отсутствует 
искушение пороком». Зло и добро нужны, 
чтобы показать всеохватность абсолютно- 
го Бытия. Бог есть все, а значит, он мани- 
фестирует себя даже в качествах несо-
вершенства и в качествах, заслужи-ваю-
щих осуждение. И в этом аль-Фараби 
единодушен с суфиями: постижение Бога 
невозможно для того, кто не способен к 
активной познавательной деятельности, с 
использования, начинающегося с эмпи-
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рического знания потенциального разума. И 
все же нельзя забывать, что «мистический 
налет», присутствующий в учении аль-
Фараби, подчинен у него, в отличие от 
суфийского гносиса, интеллектуальному об- 
основанию.

представления мусульманских филосо- 
фов, аль-Фараби и ибн-Сино в частности, 
о том, что есть человек вообще и каковы 
характеристики совершенного или добро-
детельного человека, складывались в оп-
позиции религиозному догматизму, под зна- 
чительным воздействием античных фило-
софов и отчасти суфийской концепции соз-
нательной эволюции человека. 

Согласно суфийскому учению, суще-
ствует четыре основных «состояния» чело-
века, и каждый должен «планировать» свое 
развитие с учетом того, в каком из этих 
состояний он находится. Не каждому дано 
пройти все стадии совершенствования. 
Здесь многое зависит от того, на какой 
стадии совершенства находится человек, 
какова его взаимосвязь с учителем и 
человечеством в целом. Условно стадии 
саморазвития подразделяются на 4 ступени: 

– обычное состояние;
– пребывание на пути (тарика);
– сила реальных способностей;
– погруженность (лахут).
Аль-Фараби относил человека к чет- 

вертой ступени бытия. первое, что появ-
ляется в человеке, как только он рождается, 
это способность питаться, а вслед за ней 
одна за другой способности воспринимать 
ощущаемое, желать или отвергать ощу-
щаемое, воображать и, наконец, мыслить. 
С помощью «мыслящей силы» он вос-
принимает умопостигаемые объекты интел-
лекции, отличает красоту от уродства и 
обретает искусства и науки. Мыслящая 
сила господствует над всеми остальными 
силами или способностями [5, с. 83].

Реализация первых умопостигаемых 
объектов интеллекции в человеке является 
его первым достижением. Они нужны ему 
для достижения наивысшего совершен-
ства – счастья. Счастье определяется аль-
Фараби как «добро, искомое ради самого 
себя», оно состоит в том, что «человеческая 
душа поднимается до такого совершенства 
бытия, что она больше не нуждается для 
своего существования в материи, поскольку 
она соединяется с совокупностью «бытий» 
свободных от телесности и субстанциями, 
отделенными от материи, и существует 
таким образом вечно» [5, с. 84]. подобное 

определение счастья весьма напоминает 
описание состояния мистика, достигшего 
высшей ступени совершенства.

Дальнейшие рассуждения философа о 
смысле и цели жизни человека свиде-
тельствуют о том, что понятие счастья 
имело для аль-Фараби и вполне социальный 
смысл.

в «Трактате о взглядах жителей доб-
родетельного города» он обосновывает об- 
щественную природу человека. «Лишь че- 
рез объединения многих помогающих друг 
другу людей, где каждый доставляет дру-
гому некоторую долю того, что необходимо 
для его существования, – пишет арабский 
философ, – человек может обрести то со-
вершенство, к которому он предназначен по 
своей природе» [5, с. 85]. Добродетельный 
город, т.е. идеальное общество, способен 
обеспечить благоприятные условия для 
свободного выбора, который позволит лю-
дям стать счастливыми [5, с. 86]. Напротив, 
невежественный или «заблудший» город – 
тот, «который полагает, что счастье будет 
после этой жизни», «жители которого ни- 
когда не знали счастья, и им в голову 
никогда не приходило к нему стремиться» 
[5, с. 87].

Но что такое «социальный человек» 
аль-Фараби, как не «Человек пути», пос- 
тигший суфийский «жизненный принцип, 
тонкой линией скрытый внутри обычной 
жизни»? И в том, и в другом случае речь 
ведется о самосовершенствовании внут-
реннего и внешнего (т.е. устанавливающего 
необходимые сущностные связи) человека. 
И цель, и средства ее достижения не 
противоречат в этих концепциях. Можно ли 
на этом основании сделать вывод, что аль-
Фараби был суфием? прямых доказательств 
однозначно не существует. Но и отказать 
ему в том, что выдающийся перипатетик 
благосклонно относился к суфийскому гно-
сису, разделяя Дух и сущность данного уче- 
ния, нельзя. единство интеллекта и ин- 
туиции – вот та единая основа, которую 
признают условием познания и перипа-
тетики, и суфии. Разница в акцентах: аль-
Фараби высоко ценит приобретенный ра- 
зум, Люди пути – интуицию и чувство бо-
жественной любви. Но и в том, и в другом 
случае усилия направлены на достижение 
благой цели – внутренней и социальной 
гармонии человека и общества.

Сравнивая добродетельный город со 
здоровым телом, в котором все органы 
выполняют предназначенные им функции 
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и действуют слаженно, аль-Фараби по су-
ществу, как и суфии, стремится установить 
связи между сущностью и явлением [5, с. 
88]. Любовь и взаимоуважение, ради дос-
тижения общего блага и «собственного 
счастья» – естественное состояние людей 
в совершенном обществе. 

Главой добродетельного города может 
быть человек, во-первых, по своей при- 
роде готовый к управлению, а во-вторых, 
обладающий волей к реализации зало-
женных в нем способностей. Аль-Фараби 
подчеркивает, что человек становится че-
ловеком тогда, когда обретает природную 
форму, способную и готовую стать разумом 
в действии. первоначально он обладает 
страдательным разумом, сравнимым с ма- 
терией. На следующей ступени страда-
тельный разум переходит в разум в дей-
ствии, а тот, в свою очередь, ведет к по-
явлению приобретенного разума. если стра- 
дательный разум служит материей для 
приобретенного разума, последний является 
как бы материей для разума деятельного. 
«То, что, переполнившись, переливается от 
Аллаха, – писал аль-Фараби, – к деятель-
ному разуму, переливается Им к его стра-
дательному разуму через посредство при- 
обретенного разума, а затем – к его спо- 
собности воображения. И человек этот бла- 
годаря тому, что переливается от Него в 
его воспринимающий разум, становится 
мудрецом, философом, обладателем совер- 
шенного разума, а благодаря тому, что пе- 
ретекает от Него в его способность во-
ображения, – пророком, прорицателем бу- 
дущего и истолкователем текущих частных 
событий... подобный человек обладает выс- 
шей степенью человеческого совершенства 
и находится на вершине счастья. Душа его 
оказывается совершенной, соединенной с 
деятельным разумом» [5, с. 89]. Именно 
такому человеку, именуемому имамом, и по- 
добает быть главой добродетельного города.

На первый взгляд, разница в подхо-
дах при решении проблемы весьма су-
щественна. Но, по сути, они не противоречат, 
а взаимно дополняют друг друга, поскольку 
цель равновелика.

во взглядах аль-Фараби на человека и 
общество прослеживается несомненное 

влияние Аристотеля (скажем, когда он 
рассуждает о человеческой душе и при-
сущих ей силах-способностях), платона 
в частности, его концепции идеального 
правления в «Государстве», неоплатонизма 
(при изложении, процесса эманации, исте- 
чения различных уровней бытия). в то же 
время налицо и стремление адаптировать 
идеи греческих мыслителей к условиям 
мусульманского общества, согласовать их с 
исламскими установками на нераздельность 
духовной и светской власти, на идеал 
теократической монархии.

Фараби полагал, что главная цель че-
ловеческой деятельности – счастье. его 
не дано испытать без научного познания 
мира и свободной воли. воля связана с 
чувственным познанием, свобода – с логи- 
ческим рассуждением. в «Трактате о взгля-
дах жителей добродетельного града» он 
вслед за платоном и Аристотелем выс- 
траивает собственную модель идеального 
государства. Фараби считает, что людям 
легче всего добиться счастья и добро-
детели в пределах отдельного города (по- 
лиса). Социальную структуру такого горо-
да-государства он уподобляет частям че-
ловеческого тела, в котором все органы 
взаимосвязаны и помогают друг другу, что-
бы оно было здорово. Разум же человека 
есть проявление рационалистического духа 
божества, который взывает к действию, 
различению добра и зла. 

Усилия государства должны быть на-
правлены на удовлетворение потребностей 
человека. Для успешного решения этой 
задачи во главе государства должен стоять 
добродетельный, разумный, волевой, про- 
свещенный человек. Он обязан олицет-
ворять духовную и светскую власть, быть 
добродетельным, здоровым телом и духом, 
мудрым. Такой ученый правитель будет 
создавать условия для распростране- 
ния просвещения и науки, которые на- 
правят людей на обуздание своих не- 
уемных страстей, научат любить и быть 
терпимым к другим. Фараби подчеркивает, 
что добро-детельный город – это город, 
в котором люди объединяются для взаи-
мопомощи в делах для обретения истинного 
счастья.

Литература
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3. См.: Ибн Араби. Геммы мудрости. – Смирнов А.в. великий шейх суфизма. – М., 1993.
4. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего востока IX-XIV вв. – М., 1972. 
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в нас тоящее вре мя воз ник ла пот реб-
нос ть в спе циалис тах но вой фор ма ции с фун-
да мен тальны ми про фес сио наль ны ми зна- 
 ниями, спо соб ностью адап ти ро вать ся в 
быст ро ме няющих ся ры ноч ных  ус ло виях, 
поэто му все бо лее ак ту аль ной  стано вит ся 
проб ле ма ка че ст ва выс ше го про фес сио-
наль но го об ра зо ва ния.

Ос но вой целью про фес сио наль но го об - 
ра зо ва ния яв ляет ся под го тов ка ква ли фи ци-
ро ван но го спе циалис та, спо соб но го к эф фек-
тив ной про фес сио наль ной ра бо те по спе ци-
аль нос ти и кон ку ре нт но го на рын ке тру да. 

С целью по вы ше ния ка че ст ва под го тов-
ки сту ден тов, ак ти ви за ции их поз на ва тель-
ной дея тель ности, раск ры тия твор чес ко го 
по тен циала в Каз НУ им. аль-Фа ра би про-
во дит ся ог ром ная ра бо та для ин тег ра ции 
в ми ро вое об ра зо ва тель ное сооб ще ст во. 
Ака де ми чес кая мо биль ность и ин тег ра ция 
в ми ро вое  об ра зо ва тель ное  прост ранс тво 
яв ляют ся од ни ми из ст ра те ги чес ких нап рав-
ле ний раз ви тия Каз НУ им. аль-Фа ра би.

Ос нов ной целью ака де ми чес кой мо биль- 
 ности, как от ме че но в «Го су да рст вен ной 
прог рам ме раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-
2020 го ды», яв ляет ся «Обес пе че ние ин тег-
ра ции в ев ро пей скую зо ну выс ше го об ра-
зо ва ния пу тем при ве де ния со дер жа ния и 
ст рук ту ры выс ше го об ра зо ва ния в соот ве тс-
твие с па ра мет ра ми Бо ло нс ко го про цес са», 
то есть обес пе че ние ка че ст ва ка за хс танс-
ко го выс ше го об ра зо ва ния в соот ве тс твии с 
ми ро вы ми стан дар та ми [1].

Ака де ми чес кая мо биль ность – это 
пе ре ме ще ние обу чающих ся  на оп ре де лен-
ный ака де ми чес кий пе ри од для обу че ния: 
се ме стр или учеб ный год в дру гое выс шее 
учеб ное за ве де ние (внут ри ст ра ны или за 
ру бе жом) с обя за тель ным пе ре за че том ос-
воен ных об ра зо ва тель ных учеб ных прог-
рамм в ви де кре ди тов в своем выс шем 
учеб ном за ве де нии или для про дол же ния 
уче бы в дру гом выс шем учеб ном за ве де-
нии.

в нас тоящее вре мя уни вер си тет ус пеш-
но реали зует прог рам мы внеш ней и внут-
рен ней ака де ми чес кой мо биль ности.

внеш няя (меж ду на род ная) ака де ми чес-
кая мо биль ность - обу че ние обу чающих ся в 
за ру беж ных  ву зах, а так же ра бо та пре по да-
ва те лей-исс ле до ва те лей в за ру беж ных об-
ра зо ва тель ных или научных уч реж де ниях.

внут рен няя ака де ми чес кая мо биль ность 
– обу че ние обу чающих ся, а так же ра бо та 
пре по да ва те лей-исс ле до ва те лей в ве ду щих 
ка за хс танс ких ву зах.

Прог рам мы внеш ней ака де ми чес кой 
мо биль ности:

•	 прог рам ма МОН РК «Се ме стр за ру бе-
жом» 

•	 сти пен диальные прог рам мы
•	 дву дип лом ные прог рам мы
внут рен няя (внут ри ка за хс танс кая) ака-

де ми чес кая мо биль ность) - это пе ре ме ще-
ние обу чающих ся, пре по да ва те лей-исс ле-
до ва те лей или про ве де няе исс ле до ва ний 

Ере же по ва А.А.,  
к.э.н., ст. пре по да ва тель ка фед ры «Эко но ми ка»

Каз НУ им. аль-Фа ра би

АКА ДЕ МИ ЧЕС КАЯ МО БИЛЬ НОСТЬ – 
ИН ТЕГ РА цИЯ В МЕЖ ДУ НА РОД НОЕ 

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЕ ПРОСТ РАНС ТВО 
(ДЛЯ Вы ПУ СК НИ КОВ ШКОЛ)



40 

Моя БУДУщая ПРоФЕссия

на оп ре де лен ный ака де ми чес кий пе ри од: 
се ме стр или учеб ный год в дру гое выс шее 
учеб ное за ве де ние Ка за х стана с обя за тель-
ным пе ре за че том ос воен ных об ра зо ва тель-
ных прог рамм в ви де кре ди тов в своем ву зе 
или для про дол же ния уче бы.

в Каз НУ им. аль-Фа ра би за те ку щий 
учеб ный  год бо лее 300 сту ден тов прош ли 
обу че ние в за ру беж ных ву зах, бо лее 1000 
за ру беж ных сту ден тов бо лее чем из 20 ст-
ран ми ра обу чают ся в на шем уни вер си те те.

еже год но ор га ни зуют ся лет ние се ме ст-
ры (до пол ни тель ное обу че ние), в рам ках 
ко то рых прош ли обу че ние бо лее 30 обу-
чающих ся с за ру беж ных ст ран, бо лее  50 
обу чающих ся с дру гих ву зов Ка за х стана [2].

в рам ках лет не го се ме ст ра обу чающим-
ся пред ла гают ся:

•	 кур сы, чи таемые вы пу ск ни ка ми прог-
рам мы «Бо ла шак»;

•	 кур сы  ра бо то да те лей;
•	 кур сы приг ла шен ных иност ран ных 

про фес со ров;
•	 кур сы ве ду щих про фес со ров Каз НУ 

им. аль-Фа ра би.
Ака де ми чес кая мо биль ность – это воз-

мож нос ть са мим обу чающим ся фор ми ро-
вать свою об ра зо ва тель ную траек то рию, то 
есть в рам ках об ра зо ва тель ных стан дар тов 
вы би рать пред ме ты, кур сы, учеб ное за ве-
де ние в соот ве тс твии со своими ск лон нос-
тя ми и уст рем ле ниями.

Ли те ра ту ра
1. Го су да рст вен ная прог рам ма раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-2020 го ды. Астана, 2010.
2. Ака де ми чес кая мо биль ность в ус ло виях исс ле до ва тель ско го уни вер си те та. Г.М. Му та нов. 

Ма те ри алы рес пуб ли канс ко го се ми на ра. 28 ап ре ля. 2011 г.
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Бух гал те рия – триумф ма те ма ти ки над 
ра зу мом

Спе ци аль нос ть бух гал те ра – од на из 
наибо лее вост ре бо ван ных на се год няш ний 
день про фес сий в сфе ре эко но ми ки и фи-
нан сов. в лю бой, да же са мой не боль шой 
ком па нии, обя за тель но есть долж нос ть бух-
гал те ра, пос кольку этот спе циалист произ-
во дит рас чет ок ла дов, на чис ле ние за ра бот-
ной пла ты сот руд ни кам, вы пол няет рас чет 
на ло го вых от чис ле ний, се бес тои мос ти 
про дук ции, про во дит сче та от пос тав щи ков 
и суб под ряд чи ков.

пер вые бух гал те ры бы ли из ве ст ны еще 
в Древ ней Ин дии – там они за ни ма лись в 
ос нов ном уче том сель ско хо зяй ст вен ной дея - 
тель ности и на зы ва лись сче то во да ми. Соб-
ст вен но наз ва ние про фес сии «бух гал тер» 
появи лось в ХV ве ке с лег кой ру ки им пе-
ра то ра Мак си ми ли ана, тог да же появи лась 
и пер вая кни га по бу ху че ту – трак тат итальян-
ца Лу ки па чо ли «О сче тах и за пи сях», пер-
вая по пыт ка опи сать и упо ря до чить функ-
ции бух гал те ра.

Обыч но в ком па ниях, ко то рые мо гут поз-
во лить се бе дер жать в шта те нес коль ких 
спе циалис тов, бух гал те ра ра бо тают по оп-
ре де лен ным нап рав ле ниям - один от ве чает 
за кас су и на чис ле ние зарп ла ты, вто рой 
ра бо тает с ва лют ны ми опе ра циями, тре тий 
за ни мает ся ск ла дом и го то вой про дук цией, 
и т.д. За всю бух гал те рию и ее пра виль-
ное ве де ние здесь от ве чает глав ный бух-
гал тер. Как пра ви ло, имен но на глав но го 

бух гал те ра ло жит ся весь груз от ве тст вен-
нос ти за сос тав ле ние на ло го вых и фи нан-
со вых от че тов, за фи нан со вые опе ра ции 
ком па нии, гра мот ное ве де ние бух гал те рии 
и за фи нан со вую дея тель ность ком па нии 
в це лом. Это всег да ква ли фи ци ро ван ный 
спе циалист, знаю щий все тон кос ти на ло го-
во го и фи нан со во го за ко но да тель ст ва, бух-
гал те рс ко го уче та и на ло го вой по ли ти ки, 
и он поль зует ся зас лу жен ным ува же нием 
в ком па нии – слож ность ра бо ты глав но-
го бух гал те ра соот ве тст вен но оце ни вает ся 
и в за ра бот ной пла те, и в на чис ляе мых ему 
бо ну сах.

Функ ции бух гал те ра мно го об раз ны. Нап-
ри мер, он произ во дит на чис ле ние зарп ла-
ты, ве дет учет ма те ри аль ных цен нос тей, 
произ во дит рас чет се бес тои мос ти про дук-
ции или на ло го вых от чис ле ний, осу ще ст-
вляет рас че ты с пос тав щи ка ми и суб под-
ряд чи ка ми.

Обыч но спе ци али зи рует ся на од ной из 
функ ций бух гал те рс ко го уче та, од на ко 
ориен ти ро вать ся дол жен во всех его ви дах. 
Эту про фес сию от ли чает не вы со кий уро-
вень об ще ния, ее предс та ви те ли кон так ти-
руют не столь ко с людь ми, сколь ко с фи нан-
со вы ми до ку мен та ми.

Обя зан нос ти бух гал те ра
в об щих чер тах долж ност ные обя зан-

нос ти бух гал те ра та ко вы:
•	 ве де ние пер вич но го бух гал те рс ко го 

уче та. прием, конт роль и об ра бот ка пер-
вич ной до ку мен та ции (то вар но-транс порт-

 Тов ма На та лия Алек санд ров на
Док тор (PhD), ака де мик МАИН, зам. зав.  ка фед рой «Учет 

и ау дит» Каз НУ име ни аль-Фа ра би по науч но-ин но ва ци он ной 
ра бо те и меж ду на род ным свя зям, лау реат пре мии Фон да 
Пер во го Пре зи ден та РК за луч шие исс ле до ва ния в об лас-
ти гу ма ни тар ных наук, триж ды лау реат го су да рст вен ной 
научной сти пен дии МОН РК для та ла нт ли вых мо ло дых  
уче ных, по бе ди тель кон кур са научных ра бот сре ди уче ных 
ст ран СНГ.

МОЯ БУ ДУ ЩАЯ ПРО ФЕС СИЯ – БУХ ГАЛ ТЕР



42 

Моя БУДУщая ПРоФЕссия

ных нак лад ных, кас со вых, кад ро вых до ку-
мен тов, до го во ров с конт ра ген та ми и т.д.).

•	 На чис ле ние за ра бот ной пла ты, вып-
лат по граж данс ким до го во рам.

•	 ве де ние на ло го во го и уп рав лен чес ко-
го уче та.

•	 Сос тав ле ние и сда ча на ло го вой от чет-
нос ти в фон ды РК и на ло го вую инс пек цию.

•	 Ми ни ми за ция на ло го вых вып лат.
Кро ме то го, в обя зан нос ти бух гал те ра 

мо жет вхо дить в за ви си мос ти от спе ци фи ки 
ра бо ты ком па нии:

•	 взаимо дей ст вие с бан ка ми и кре дит-
ны ми ор га ни за циями;

•	 учас тие в ин вен та ри за циях;
•	 ра бо та с им пор том, вЭД.
вот ос нов ные тре бо ва ния к бух гал те ру, 

пред ъяв ляемые ра бо то да те ля ми:
•	 выс шее про филь ное об ра зо ва ние;
•	 зна ние за ко но да тель ст ва в об лас ти 

на ло го об ло же ния и бух гал те рии, зна ние 
рос сийс кой сис те мы бух гал те рс ко го уче та;

•	 граж данс тво РК (иног да ра бо то да те ли 
ука зы вают, что ищут на долж нос ть имен но 
жен щи ну);

•	 уве рен ное вла де ние пК, зна ние офис 
-ных прог рамм и 1С;

•	 час то тре бует ся опыт ра бо ты от 1-2 лет;
•	 ес ли ра бо то да тель ве дет вЭД, то тре-

бует ся зна ние ва лют но го, та мо жен но го за-
ко но да тель ст ва, а так же до ку мен тов вЭД.

Из пси хо ло ги чес ких ка че ств бух гал те ру 
необ хо ди ма ак ку рат ность, от ве тст вен ность, 
сос ре до то чен ность, тер пе ли вос ть и усид-
чи вос ть, лю бовь к мо но тон ной ра бо те. Хо-
ро ший бух гал тер об ла дает очень вы со кой 
вни ма тель ностью, спо соб ностью к са моп-
ро вер ке и са мо ко нт ро лю (ведь лю бая его 
ошиб ка чре ва та убыт ка ми и дру ги ми серь-
ез ны ми неп рият нос тя ми).

про фес сия бух гал те ра от но сит ся к чис-
лу мас со вых, она вост ре бо ва на в са мых 
раз лич ных ор га ни за циях. Эти спе циалис ты 
мо гут ра бо тать в бух гал те рии лю бо го уч-
реж де ния, в круп ных фир мах и бан ках, на 
предп риятиях в от де лах эко но ми чес ко го 
пла ни ро ва ния и ана ли за. Мел кие ор га ни-
за ции за час тую не со дер жат бух гал те ра в 
пос тоян ном шта те сот руд ни ков, а вре мен но 
приг ла шают его изв не, так как это об хо дит-
ся им де шев ле. 

Что бы ос во ить на вы ки бух гал те ра, необ-
хо ди мо по лу чить выс шее эко но ми чес кое 
об ра зо ва ние, в идеале - по спе ци аль нос-
ти «Бух гал терс кий учет, ана лиз и ау дит». 
Стоит ска зать, что обыч но у вы пу ск ни ков 
ву зов карь ера на чи нает ся с долж нос ти по-
мощ ни ка бух гал те ра, это поз во ляет по лу-
чить необ хо ди мый опыт и отш ли фо вать 
по лу чен ные в ву зе зна ния на прак ти ке, по-
нять, что и как де лает бух гал тер на са мом 
де ле. 
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проблема подготовки журналистов – 
проблема общезначимая, она, как капля 
воды, отражает все многообразное состоя-
ние отечественных масс-медиа, их боли и 
болезни. Но, как выяснилось, претензии 
есть не только к начинающим журналистам. 
Так называемые заказчики, работодатели, 
представители крупных корпораций имеют 
претензии ко всем средствам массовой 
информации. Так, на нескольких Медиа 
Курултаях, ежегодно организуемых Казах-
станским пресс-клубом (2011, 2013, 2014  гг.). 
состоялись серьезные дискуссии между 
представителями ведущих деловых изда-
ний республики и руководителями пресс-
служб крупнейших компаний. 

Как известно, подготовка специалиста в 
любой сфере деятельности в стенах клас-
сического университета подразумевает как 
минимум две базовые составляющие: тео-
ретическую и практическую. Теоретическая 
база выпускника университета, какой бы 
степенью полезности в реализации профес- 
сиональных задач не обладала, всегда 
характеризует уровень подготовки специа-
листа и нацеливает его на стратегические 
задачи, как свои личные, так и организации 
или фирмы, в которой он работает. прак-
тическая же составляющая в рамках выс- 
шего образования носит весьма замоде-
лизированный характер и дает лишь самые 
общие представления о будущей профессии. 
Это, в первую очередь, касается подготовки 
журналистских кадров. поскольку абсолют- 
но точно произвести атмосферу реальной 
редакции современного средства массо- 
вой информации в аудиториях и лабора- 
ториях вуза не удается при всем стрем-
лении. просто потому что существует так 
называемый обязательный государствен-
ный образовательный стандарт, который 
студент, обучающийся по определенной 
специальности, обязан пройти и который 

включает массу дисциплин, включенных 
в список всех желающих иметь диплом о 
высшем образовании. Однако компенси-
ровать часть потерь практических часов 
при обучении будущих журналистов, несом-
ненно, удается.

За последние несколько лет требования к 
журналисту, особенно журналисту делового 
тематического издания, в условиях жесткой 
борьбы за место на информационном  рын- 
ке, за читателя и рекламодателя неизме-
римо возросли. причиной этому стали темпы 
развития в целом экономики государства, 
постоянно возникающие на рынке новые 
газеты и журналы. в нашей стране, и это 
совершенно очевидно, средства массовой 
информации выдвигают высокие требова- 
ния к журналистам, в том числе и к начи- 
нающим, то есть выпускникам универси-
тетов, что требует от студентов и препо-
давателей журналистики работы над про-
фессиональным мастерством. 

Концептуально основное требование к 
журналисту, работающему в качественной 
деловой прессе, сформулировали авторы 
популярной книги «профессия – журналист» 
Т. Засорина и Н. Федосова: «На любой 
факт или событие деловой журналист 
обязан смотреть глазами своего читателя: 
менеджера или финансиста, специалиста по 
недвижимости или персоналу. Соответствен 
подбор тематики и угол ее освещения. 
Стиль письма в деловом издании строг 
так же, как деловой костюм: никаких сло-
весных рюшей и оборок, недомолвок и 
двусмысленностей. Отношение к точности и 
выверенности информации – максимально 
строгое: во-первых, желающих вашими ру- 
ками подложить свинью конкуренту пре-
достаточно (в «Рейтер» иногда говорят: 
«Лучше быть вторым, но достоверным»);  а 
во-вторых, ваши читатели и рекламодатели 
по долгу своей работы, как правило, умеют 

ЖУРНАЛИСТ И ДЕЛОВОЙ МИР 
КАЗАХСТАНА

Нургожина Ш., 
д.ф.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби
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отстаивать свои права в суде, так что в 
случае вашей оплошности, пропущенной 
«мимо ушей да на полосу» редактором, 
газете (и вам лично) придется немало 
попотеть, а то и заплатить за это» [1]. 

На встречах журналистов разного уровня 
постоянно ведутся дискуссии, посвященные 
повышению профессионального уровня 
журналистов. Медиа Курултай – одна из 
ярких дискуссионных площадок – в послед- 
ние годы обязательно включает Круглый 
стол, на котором представители ведущих 
деловых изданий республики и руково-
дители пресс-служб крупнейших компаний 
высказывают друг другу претензии и по-
желания. Бизнесмены и предпринимате-
ли подчеркивают, что им приходится по 
несколько раз в неделю, а иногда и чаще 
общаться с журналистами. И, к сожалению, 
это общение не всегда плодотворное. Чаще 
оно не приносит профессионального удов-
летворения ни той, ни другой стороне. 
причем сами бизнесмены, безусловно, заин-
тересованы во внимании средств массовой 
информации к их деятельности. Они с 
удовольствием читают всю отечественную 
деловую прессу, не скрывают, что именно 
казахстанские деловые газеты, такие, как 
«панорама», «Деловая неделя», «Бизнес 
и власть», «Курсив», «Деловой Казахстан» 
и другие, являются для них бесценным 
источником деловой информации. Они, ко-
нечно же, заинтересованы в сотрудничестве. 
Но на практике не всегда журналисты и 
деловые люди находят общий язык. Так,  
на последней встрече журналистов и пред- 
принимателей в рамках Медиа Курултая 
президент АО «Казахстанская фондовая 
биржа» Азамат Джолдасбеков высказал ин-
тересное суждение о том, что одна мировая 
газета «Financial Times» удовлетворяет 
информационные запросы в деловой ин-
формации чуть ли не всего мира, а у нас 
в Казахстане уже более десятка деловых 
изданий, а пользователь недоволен. Мо-
жет, закрыть все газеты, скомплектовать 
одну редакцию и делать одно качественное 
деловое издание? Мысль, конечно, инте-
ресная. Но стоит ли вмешиваться в процесс, 
который регулируется рынком? если 
выходят все эти многочисленные газеты и 
издания, значит, это кому-то нужно.  

пресс-службы компаний накануне ответ- 
ственных мероприятий или отчетных пе-
риодов  готовят пресс-релизы и рассылают 
их во все СМИ. Но именно после рассылки 
пресс-релизов и поступает огромное ко-

личество вопросов из редакций. Наступает 
так называемый этап непонимания.

О чем же просят бизнесмены журна-
листов? 

первое и довольно распространенное 
замечание, которое высказывают деловые 
люди к журналистам, – это четко формули-
ровать вопросы.  Увы, журналисты, задавая 
вопрос, не всегда четко себе представляют, 
о чем хотят спросить. в вопросах много 
лишних слов, большое вступление, часто 
в одном несколько вопросов и т.д. Бизнес-
мены – люди дела, четкость и ясность 
вопроса больше предрасположит их к от-
вету. И наоборот. 

Большинство компаний просят журна-
листов в практике общения с ними исполь-
зовать три языка. Это связано с тем, что 
руководители многих крупных казахстанских 
компаний – иностранцы, англоговорящие 
менеджеры. Кроме того, всю информацию, 
которую они дают СМИ, как правило, дуб-
лируют во многие разноязычные газеты и 
журналы. в большинстве публичных компа-
ний существуют также определенные пра- 
вила  раскрытия информации, и журналисты 
должны знать, почему в этой связи компании 
не могут давать эксклюзив.  

Однажды столкнувшись с вольной трак- 
товкой фактов или формулировок, компа-
нии уже будут очень настороженно вести 
себя с журналистами. поэтому они просят 
всех представителей СМИ осторожно обра-
щаться с формулировками, не делать вы- 
водов от имени руководства, отличать до-
мыслы от официальной позиции компании. 

Журналистам  следует понимать, что ком- 
пании не могут комментировать деятель-
ность конкурентов, поэтому не надо зада-
вать вопросы о конкурентах, это неэтично.

Наконец, самое главное. Журналистам 
следует помнить, что прежде чем обратиться 
с вопросами непосредственно в компанию, 
нужно посмотреть всю информацию, 
имеющуюся в открытом доступе, к примеру, 
инвесторские презентации. Читать и изучать 
их внимательно. Многие ответы на вопросы 
в них уже есть. внимательно изучать сайт 
компаний. Обращаться за комментариями 
по общим вопросам рынка в лоббистские 
организации – АФК и т.д. Научиться рабо-
тать с «эмбарго», это облегчит задачу са- 
мого журналиста и повысит уровень дове-
рия к нему. 

в свою очередь, журналисты, не находя 
необходимой информации у представите- 
лей компаний, занимаются «самотворче-
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ством», что ведет к подаче недостоверной 
и необъективной информации. Страдает 
медиарепутация издания, обижаются «ге- 
рои» публикаций и т.д. по оценке журна-
листов такой очень интересный параметр 
открытости отечественных крупных ком-
паний для прессы составляет 7 баллов из 
10. Информационная закрытость промыш-
ленных, добывающих, финансовых «мон-
стров» ведет к социальной напряженности 
в обществе, доказывают журналисты. 

при рассмотрении проблем мастер-
ства в деловой прессе исходной пози- 
цией выступает действие объективных 
факторов и условий, в которых работает 
специалист. Для работников средств мас- 
совой информации это – социально-эко- 
номическая ситуация, политическая органи- 
зация общества, тип социального управ-
ления, степень правовой организации ин- 
формационной и издательской деятельно-
сти и т.д. Немаловажное значение имеет, 
безусловно, и ряд субъективных факто- 
ров, среди которых главными выступают 
степень квалификации и умение журна-
листа. поэтому в теории журналистики  
прослежено взаимодействие мировоззрен-
ческой позиции и способы деятельности 
журналиста, дающие возможность выявить 
совокупность профессиональных методов, 
обеспечивающих необходимый уровень 
мастерства [2]. при этом, как нам представ-
ляется, основное качество текстов, напи-
санных для средств массовой информации, 
обозначается словом «публицистичность». 

в свою очередь, со стороны СМИ выс- 
казываются  рекомендации, часто конструк- 
тивного и реального характера. Так, на- 
пример, если речь в пресс-релизе идет 
о региональных предприятиях или меро-
приятиях, к которым нет доступа, то жур-
налисты предложили визуализировать фак- 
ты, выставлять на сайте фото, видео и 
т.д. Нынешнее поколение журналистов 
рассматривают Интернет как первоисточник 
любой информации, и для них, конечно, 
важно, была ли данная информация в 
Интернете или нет. визуализация инфор-
мации – важный компонент объективности 
и достоверности. поэтому высказанная ре- 
комендация нашла поддержку у обеих сторон. 

представители СМИ поддерживают 
предложение о создании на сайтах ком-
паний путеводителя для журналистов – 
более подробное изложение информации 
по определенному вопросу. Наряду с дру-
гими рекомендациями, отметим лишь еще 

несколько. в частности, в компаниях должна 
быть выработанная «система замещений и 
согласований» (в противном случае, при 
отсутствии PR специалиста или пресс-
секретаря в офисе, работа со СМИ просто 
прекращается); координация ответов на 
вопросы СМИ, зачастую, очень сложный и 
долговременный процесс в компаниях. Это 
влияет на качество работы. Надо сделать 
его максимально простым и быстрым. 

Много претензий со стороны журна-
листов высказывалось по поводу очень 
низкого качества переводов текстов на 
казахский язык, особенно годовых отчетов 
(«читать  их просто невозможно»!). 

в целом, журналисты не просто заин- 
тересованы в сотрудничестве с компа-
ниями. в условиях быстрорастущего рынка, 
экономики в целом журналисты не всег- 
да успевают отслеживать новые иннова-
ционные подходы в решении экономических 
проблем. в связи с этим журналисты выд- 
винули ряд требований к публичным ком-
паниям - ввести целый комплекс регулярных 
тренингов и образовательных программ, 
регулярных брифингов для работников 
СМИ. 

Таким образом, внедрение в програм-
му обучения будущих журналистов прак- 
тических задач,  стоящих перед выпуск-
никами факультета журналистики, их реше-
ние в ходе учебного процесса решает ряд 
проблем совершенствования подготовки 
специалистов. первая - ясность требований 
работодателя. На рынке рабочей силы 
востребованность журналистов достаточно 
высока. Многие редактора газет хотят, что- 
бы выпускник журфака сразу брался за 
освещение серьезных экономических проб- 
лем и работал в качестве аналитика. 
Безусловно, завышенное требование, но оно 
в какой-то мере обоснованно, поскольку 
жесткость конкуренции не дает время 
вчерашнему студенту, а нынешнему спе-
циалисту, на «раскачку». внедряться в 
рабочий процесс следует немедленно и 
профессионально. Учитывая этот фактор, 
уже в университетской аудитории прихо-
дится моделировать будущую ситуацию и 
готовить студентов к возможным профес-
сиональным рискам.

Анализируя современные способы так 
называемой интеллектуальной коммуни-
кации и передачи информации, следует 
отметить, что журналисты не просто ре-
транслируют информацию, а творчески отби- 
рают, перерабатывают ее, находят форму, 
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обеспечивающую наиболее быстрое и проч- 
ное ее усваивание. Кроме того, в совре-
менных СМИ заложена потенциальная 
возможность создания в будущем специ-
альных средств обратной связи с аудитори-
ей, включающих технические устройства в 
виде информационно-поисковых систем и 
автоматизированных хранилищ [3].

в связи с этим следует акцентировать 
внимание на проблеме определения ста-
туса информации и на урегулировании 
отношений в сфере ее обмена. Эконо-
мические сведения все больше приобре-
тают коммерческий характер, становятся 
объектом купли-продажи, основой финан-
совой и профессиональной деятельности 
обществ, организаций, предприятий. 

в условиях функционирования казах-
станской журналистики все большее зна- 
чение, на наш взгляд, приобретают эконо- 
мические сведения как основа профессио-
нальной деятельности субъектов рыночных 
производственных отношений. Эти сведе- 
ния, собранные и обработанные журналис-
тами, опубликованные в специализирован-
ных периодических изданиях, и составляют 
содержание деловой прессы Казахстана. 

Рассматриваемый экономический ас-
пект общественной жизни чрезвычайно 
разнообразен, функционирует масса секто- 
ров экономики, и все они требуют регуляр-
ного освещения и анализа в средствах 
массовой информации. правильно предосте- 
регают опытные журналисты о том, что 
желание познать все в наше время может 
привести к нерациональному расходу вре-
мени и сил. поэтому важно помочь будущему 
журналисту выбрать «свой» отдельный сег-
мент и, изучая его более подробно и глубо-
ко, стать докой в освещении проблем своей 
специализации. 

Экономическая пресса содержит в ос-
новном информацию так называемого стра- 
тегического плана, предполагающую раз- 
мышление и преобразование деятельност-
ного сознания и поведения.  Как правило, 
журналистский текст в  СМИ  обращен к 
практике читателя, обычно в нем дается 
интерпретация реальной социальной или 
экономической проблемы. Логическую ос- 
нову произведения составляет специфи-
чески журналистское истолкование отра-
жаемой проблемы и путей ее разрешения, 
т.е. особого типа знание смысла разви-
вающихся событий. публицистическое про- 
изведение в своей формально-содержа-
тельной определенности и внутренней за- 

вершенности выступает как материальный 
носитель этого особого вида знания: чи- 
татель как бы извлекает из текста то, что 
может использовать в практической деятель- 
ности. О мастерстве журналиста в дан-
ном случае свидетельствуют острота по- 
становки проблемы, очевидность аргумен-
тации, оригинальность и действенность 
рекомендаций, яркость и прогно-стическая 
направленность «образного ориентира».   

Деловая журналистика требует компе-
тентности от журналистов, полного пони-
мания существа проблемы, о которой идет 
речь. На наш взгляд, именно данный вид 
специализации может позволить профес-
сионалу подтвердить тезис о том, что 
современный уровень подготовки специа-
листов для информационной деятельно-
сти  не может оправдать поверхностного, 
дилетантского подхода в освещении реалий 
нашей жизни. Мастерство журналиста может 
проявиться в полноте, разнообразии, ори-
гинальности, новизне, общезначимости и 
практической приложимости элементарных 
выразительных средств воздействия на 
сознание и поведение читателя.

Трудно удержаться от реплики в сторону 
появляющихся статей в некоторых  газетах 
о качестве подготовки журналистских кад-
ров. Много критики, много нареканий к 
уровню грамотности молодых журналистов. 
Так, газета «Central Asia Monitor» рас-
сказывает историю о том, что так и не 
решила вручить специальную стипендию 
для самого талантливого и самого трудо-
любивого студента журфака КазНУ по той 
простой причине, что такого не нашлось на 
факультете. Но верно замечено: «Ситуация 
в журналистском цехе является отражением 
более общей картины или, как модно сей-
час говорить, тренда. в том смысле, что 
депрофессионализация всех сфер жизни 
общества не могла обойти стороной и нашу 
профессию» [4].

Однако будем справедливы, процесс 
обучения на факультете в общем и целом 
носит обоюдный характер: учатся не только 
студенты, учатся и преподаватели. в наш 
чрезвычайно закоммерциолизированный 
век невозможно, будучи  обучающим, поуча-
ющим и преподающим, то есть человеком 
за кафедрой, за трибуной быть абсолютно 
серой и неподготовленной личностью. Та-
кого не потерпят те, кто заплатил деньги и 
пришел  в вуз получить не просто корочку 
диплома, но и профессию, которая должна 
кормить всю жизнь.
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Начальные этапы творческого процесса 
в профессиональной журналистской сре-
де принято называть «сбором фактов». 
Однако стоит внимательно присмотреться к 
лаборатории любого опытного журналиста, 
как станет ясно: слова «сбор фактов» 
далеко не исчерпывают того, что происходит 
на этой стадии деятельности. Осознанный, 
целенаправленный поиск информации о 
текущем состоянии того или иного фраг-
мента действительности в обязательном 
порядке присутствует в любом творчестве 
журналиста.  

Современная реальность, характеризую- 
щаяся значительным количеством источ-
ников и ситуацией выбора в условиях 
сосуществования в одном информационном 
пространстве однотипных изданий, безус-
ловно, способствует совершенствованию 
журналистского мастерства на стадии вы-
бора темы и поиска фактов. Соглашаясь 
в принципе с журналистской позицией о 
том, что каждый новый материал прихо-
дится писать «с чистого листа», следует 
подчеркнуть, что тот самый запас знаний 
о ситуации и процессах дает преимущество 
профессионалу и сразу позволяет рас-
познать  новичка в теме в случае отсутствия 
таких знаний. Эту мысль сформулировал 

журналист-экономист Тулеген Аскаров: «Не- 
которое время тому назад бытовало суж-
дение, что любой достаточно опытный 
журналист может без труда переквалифи-
цироваться, например, на финансовые 
темы. Но теперь стало очевидным, что та 
же финансовая сфера настолько услож-
нилась и развивается к тому же быстры- 
ми темпами, что без специальной подго-
товки не справиться с грамотным ее ос-
вещением». 

под грамотным освещением экономи-
ческих процессов в деловой прессе надо 
понимать создание таких текстов для СМИ, 
в которых бы соразмерно сочетались ана-
литический подход, убедительная аргумен-
тация при помощи цифр и других данных, 
а также публицистичность как «яркая 
образная форма движения мысли».  Назвать 
одну газету или журнал в Казахстане, уже 
достигших такого удачного сочетания, на 
данный момент представляется затрудни-
тельным. в публицистическом постижении 
действительности проявляется не столь-
ко сила конкретных знаний, сколько сила 
интеллекта, наделенного философской ши-
ротой и критичностью мысли, жизненная 
позиция – сопереживание и способность в 
частном увидеть общее, типичное.
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Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби – старейший классиче-
ский вуз Казахстана. в 2014 году универси-
тет отпраздновал 80-летний юбилей со дня 
образования. 

Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби) 
– один из первых высших учебных заве-
дений Казахстана. За 80 лет деятельности 
Университет внес большой вклад в ста- 
новление и развитие экономики, политики, 
права, образования и науки, культуры Ка-
захстана [1]. КазНУ им. аль-Фараби сформи-
ровался и по сей день остается крупнейшей 
кузницей кадров высшей профессиональ-
ной квалификации, одним из основных 
центров научно-исследовательской работы 
в Республике. 

15 января 1934 года – день официаль-
ного открытия Казахского государственного 
университета, образованного на базе пе-
дагогического института постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР и 
Казахского крайкома вКпб. 2 декабря того 
же года КазГУ было присвоено имя из- 
вестного советского партийного и государ-
ственного деятеля С.М. Кирова [2]. Тогда 
же, в январе 1934 года, были проведены 
первые приемные экзамены на физико-
математический и биологический факуль-
теты, в сентябре – на химический факультет. 
в 1937 году открылся первый гуманитарный 
факультет – иностранных языков, через год – 
филологический факультет. в мае 1941 года 
в результате присоединения к университе-
ту Казахского коммунистического инсти-

тута журналистики был открыт факультет 
журналистики [2]. 

после окончания тяжелых военных лет 
стали открываться новые факультеты. в 
августе 1947 года был образован географи-
ческий факультет, в 1949 г. – философский 
и экономический факультеты. Следствием 
присоединения в 1955 году Алма-Атинского 
юридического института стало образование 
юридического факультета [3].

С 1991 года университет носит имя 
великого мыслителя Абу Насра ибн аль- 
Фараби, а с 1993 года, согласно поста-
новлению президента Республики Казах-
стан №1059 «О статусе Казахского госу-
дарственного национального университета 
им. аль-Фараби» от 9 января 1993 г. [4, с. 5], об-
рел статус автономного самоуправляемого 
государственного вуза и стал называться 
Казахским государственным националь- 
ным университетом. Были сделаны пер-
вые шаги к внедрению международных 
требований подготовки кадров и созданию 
новой научно-инновационной инфраструк-
туры – это переход к двухступенчатой  сис- 
теме подготовки «бакалавриат-магистра-
тура» и создание в составе  университета 
сети НИИ и технологического парка. 

25 июля 2000 года постановлением 
правительства Республики Казахстан было 
утверждено положение об особом ста-
тусе Республиканского государственного 
предприятия «Казахский государственный 
национальный университет имени аль-
Фараби» как автономного государственного 
высшего учебного заведения [5]. А 5 июля 

Тыныбеков С.Т., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права 
и гражданского процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби
Ермухаметова С.Р., к.ю.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби
Кусаинова А.К., старший преподаватель кафедры гражданского права 
и гражданского процесса, трудового права КазНУ им. аль-Фараби

КАЗАХСКИЙ НАцИОНАЛЬНыЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ – ФУНДАМЕНТ ВыСШЕГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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2001 года Указом президента Республики 
Казахстан «О предоставлении особого ста- 
туса отдельным государственным высшим 
учебным заведениям» Казахскому нацио-
нальному университету имени аль-Фараби 
первому из вузов Казахстана присвоен 
особый статус национального университета 
[5].   

16 сентября 2003 года в городе Болонье 
(Италия) КазНУ им. аль-Фараби подписал 
великую Хартию университетов. Тем са-
мым он первым среди вузов Казахстана и 
Центральной Азии проложил путь практиче-
ского вхождения университетов централь- 
ноазиатского региона в мировое образо-
вательное пространство.

в 2006 году КазНУ имени аль-Фараби 
стал первым в истории государства вузом – 
лауреатом премии президента Республики 
Казахстан за достижения в области ка-
чества. 

Следует отметить, что в ноябре 2008 
года КазНУ им. аль-Фараби успешно прошел 
аккредитацию французского сертифика-
ционного органа Bureau Veritas certification. 

КазНУ имени аль-Фараби - бессменный 
лидер в Генеральном рейтинге казахстан-
ских вузов. по итогам 2009 года КазНУ 
имени аль-Фараби вошел в список 600 
лучших из 16000 вузов мира по версии 
престижнейшего рейтинга университетов 
«Таймс». в 2010 году в очередной раз 
КазНУ им. аль-Фараби  занял 1-е место 
в рейтинге лучших казахстанских вузов, 
подготовленном Независимым казах-
станским агентством по обеспечению 
качества в образовании.

в 2012 году, согласно рейтингу QS World 
University Rankings, два университета из 
Казахстана впервые вошли в число топ-
400 лучших вузов мира, тем самым показав 
большой прогресс с 2009 года, когда они 
впервые вошли в рейтинг. Следует отметить, 
что в данном списке МГУ (Московский 
Государственный университет) занимал 112-е 
место, а СпбГУ (Санкт-петербургский госу- 
дарственный университет) – 251-е, евра-
зийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева – 369 место, а КазНУ им. аль-
Фараби – 390 место. 

в 2013 году КазНУ им. аль-Фараби про-
двинулся в международном рейтинге We-
bometrics Ranking of World Universities на 
1000 позиций и стал лидером среди вузов 
центральноазиатского региона.

в 2013 году КазНУ им. аль-Фараби 
единственный из вузов Казахстана был 

принят в программу Организации Объеди-
ненных Наций «Академическое влияние», 
учрежденную по инициативе Генерального 
секретаря ООН пан Ги Муна.

КазНУ им. аль-Фараби является флаг-
маном высшего образования, в том числе и 
юридического. подготовка юристов – одна 
из важнейших государственных программ, 
решение которой возложено на ряд ведущих 
высших учебных за-ведений Казахстана и 
прежде всего на Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби, имеющий в 
своей структуре один из старейших юриди-
ческих факультетов Республики.

История развития юридического обра-
зования в Республике Казахстан, несом- 
ненно, связывается с юридическим факуль-
тетом КазНУ им. аль-Фараби.

Юридический факультет Казахского 
национального университета имени аль-
Фараби - преемник Алма-Атинского Госу-
дарственного Юридического Института – 
первого юридического вуза в Казахстане, 
образованного в 1938 году. 

в 1926 году в Кзыл-Орде было положено 
начало созданию в республике юридиче-
ских учебных заведений. Это были юри-
дические курсы, преобразованные затем 
в двухгодичную юридическую школу, впер-
вые начавшую систематическую подготовку 
кадров – юристов.

Большое значение для юридического 
образования имело постановление ЦИК 
и СНК СССР от 5 марта 1935 года «О 
мероприятиях по развертыванию и улуч- 
шению правового образования», в кото- 
ром предусматривалось, в частности, пере-
именование института советского права в 
правовой институт.

Совнарком КазССР 28 апреля 1938 года 
принял постановление о реорганизации 
Алма-Атинского института советского строи- 
тельства в Алма-Атинский Государственный 
юридический институт с 4-годичным сро- 
ком обучения. Эта дата и является днем 
рождения высшего юридического образо-
вания в Республике Казахстан.

Наибольшие трудности представляло 
укомплектование института квалифициро-
ванными преподавательскими кадрами. по 
просьбе партийных и советских организаций 
республики  Управление учебных заведений 
Наркомюста СССР направило в 1938 году 
в Алма-Атинский институт на постоянную 
работу закончивших аспирантуру в Ленин-
граде Т.М. Культелеева и Л.Д. Дюкова, 
в 1939 году – А.Н. Агеева, окончившего 
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аспирантуру в Ленинграде; Шаламова 
М.п. и Хван в.А. – из Москвы. Для чтения 
отдельных юридических дисциплин НКЮ 
СССР направил в институт  А.Т. Бажанова 
(из Казани), Т.Т. Москаленко (из Москвы). 

в 1940 году был проведен первый 
выпуск юридического института, который 
составил 53 человека. в аспирантуре было 
оставлено 5 человек, в том числе 3 казаха. 
Остальные выпускники были направлены в 
судебные органы, прокуратуру, адвокатуру. 

в 1941 году в Алма-Ату был эвакуиро-
ван весь профессорско-преподавательский 
состав Московского государственного юри-
дического института со студентами. про-
изошло слияние АГЮИ и МГЮИ. За годы 
пребывания в Алма-Ате до реэвакуации (в 
1943 году) профессорско-преподаватель-
ский состав Московского института оказал 
большую помощь в развитии юридического 
образования и правовой науки в Казахстане 
[2].  

в 1943-1944 учебном году КазНУ был 
отнесен к первой категории вузов.

в 1955 году Алма-Атинский государ-
ственный юридический институт был пре- 
образован в юридический факультет Казах-
ского государственного университета. Это 
позволило выше поднять уровень научной 
работы по юридическим дисциплинам, 
улучшить организацию учебного процесса, 
используя богатый опыт многочисленного 
профессорско-преподавательского состава 
университета [2]. На факультете работали 
преподаватели, стоявшие у истоков казах-
станского юридического образования:  
С.в. Юшков, С.Л. Фукс, Л.в. Дюков, Т.М. Куль- 
телеев, С.З. Зиманов, С.С. Сартаев, А.Н. Тау- 
келев, в.А. Ким, Г.М. Степаненко, А.И. Бес-
палова-Тимохович, М.А. ваксберг, Ю.Г. Ба-
син, Б.Б. Базарбаев, У.К. Ихсанов, Г.И. Тулеу- 
галиев, Т.е. Каудыров и многие другие.

Деканами юридического факультета в 
разное время были С.З. Зиманов, ваксбер 
М.А., Сартаев С.С., Абжанов К.А., Урген- 
шбаев К.С., Басин Ю.Г., Ударцев С.Ф., 
Сарсенбаев М.А., Жиренчин К.А., Каир- 
жанов е.И., Бектурганов А.е., Байдель-
динов Д.Л.

За прошедшие годы вчерашние сту- 
денты стали кандидатами наук и доцента-
ми, докторами наук и профессорами, заве-
дуют кафедрами и возглавляют факультет. 
Именно они продолжают сегодня образова-
тельные и научные традиции своих учите-
лей. преемственность поколений сохраня-
ется и в студенческой среде.

Конкурентоспособные выпускники юри-
дического факультета не испытывают про-
блем с трудоустройством, а многие из них 
получили известность как политики и госу-
дарственные деятели международного мас-
штаба. Большинство выпускников юридиче-
ского факультета КазНУ имени аль-Фараби 
работают в правительстве РК, парламенте 
РК, верховном Суде РК, Конституционном 
Совете РК, Министерстве юстиции РК, Ге-
неральной прокуратуре РК, Министерстве 
внутренних дел РК, Комитете государствен-
ной безопасности РК. 

Юридический факультет имеет постоян-
ные международные связи с такими меж- 
дународными организациями, как предста- 
вительство ООН в Казахстане, Фонд «Со- 
рос-Казахстан», Региональное представи-
тельство Фонда евразия, Айрекс, Фулбрайт, 
американская Ассоциация Адвокатов, Ин-
формационное Агенство США.

Факультет проводит постоянный обмен 
научно-педегогическими кадрами и ста-
жировку молодых ученых в государствах 
ближнего и дальнего зарубежья (Россия, 
Кыргыстан, Узбекистан, Турция, Англия, 
США, Германия, польша).

Факультет, выпустивший с момента от-
крытия не одну тысячу специалистов, явля-
ется ведущим центром страны по подготов-
ке юристов высшей квалификации и неиз-
менно сохраняет эту репутацию.

Международное сотрудничество в обра-
зовательной и научной сфере является 
одним из ключевых факторов интеграции 
университета в мировое пространство. Для 
совершенствования научно-инновационной 
деятельности юридический факультет под- 
держивает тесные связи с ведущими науч-
но-исследовательскими учреждениями за- 
рубежных государств: США, Англии, Гер-
мании, Турции, польши, Болгарии.

в целях международной интеграции 
и интернационализации образования на 
юридическом факультете ведется работа по 
программе обмена студентов и получению 
двойного диплома с Российским Универ-
ситетом дружбы народов им. патриса 
Лулумбы (г. Москва, РФ);  University of So-
cial Sciences and Humanities Faculty Low 
(польша, г.варшава); Jesus college, Cam-
bridge, United Kingdom; Немецкая школа 
предпринимательского права, Кильский уни- 
верситет (Германия); Университет Лодз 
(польша).

Юридический факультет КазНУ им. аль- 
Фараби обладает огромным образователь-
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ным, научным, инновационным потенциа-
лом. За 80-летнюю историю развития юри- 
дического образования в Казахстане юри- 

дический факультет КазНУ им. аль-Фара- 
би всегда был, есть и будет фундаментом 
юридического образования. 
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Мадиева Г.Б.,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физвоспитания и спорта

О СПЕцИАЛЬНОСТИ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

в Казахском национальном универси- 
тете имени аль-Фараби подготовка физ- 
культурных кадров бакалавриата и магис-
тратуры по специальности «Физическая 
культура и спорт» осуществляется кафедрой 
физического воспитания и спорта на базе 
факультета биологии и биотехнологии. 

Образовательная программа «5в010800 
‒ Физическая культура и спорт» введе-
на в 2005 году. Обучение бакалавров 
проводится по очной форме обучения со 
сроком подготовки 4 года, на базе среднего 
профессионального образования ‒ 3 года 
и по заочной форме обучения ‒ 2 года с 
высшим образованием.  

Образовательная программа «6М010800 
‒ Физическая культура и спорт» введе-
на в 2010 году. Обучение подготовки по 
научно-педагогическому направлению в 
магистратуре проводится по очной форме 
обучения со сроком 2 года.

Наша главная задача - подготовка высо-
коквалифицированных, отвечающих самым 
современным требованиям специалистов 
в области физической культуры и спорта, 
имеющих полноценные интегрированные 
знания с базовыми дисциплинами, сфор-
мированные умения, навыки и высокую 
профессиональную компетентность в об-
ласти физического воспитания, методик 
преподавания видов спорта, контроля и 
коррекции подготовленности школьников 
и спортсменов, необходимых преподавате-
лю-тренеру.

К основным видам профессиональной 
деятельности выпускников по специаль- 
ности физической культуры и спорта от-
носятся образовательная (педагогическая) 
и тренерская (спортивная) деятельность. 
Бакалавр физической   культуры  и  спорта  
может  преподавать в дошкольных, школь-
ных, средних профессиональных учебных 
заведениях (колледжах, гимназиях, учили- 
щах),   детских  спортивных школах и  клубах;  
работать в фирмах, государственных учреж-
дениях, органах управления физической 

культурой и  спортивной деятельностью; ме- 
дико-биологических (разрабатывающих  проб- 
лемы физического и психического здо-
ровья), научно-исследовательских учреж-
дениях  физкультурного, спортивного про-
филя.

Обучение в КазНУ дает возможность 
получить престижное и востребованное 
образование на государственном и русском 
языках по очной форме обучения.

Студенты получат фундаментальную 
подготовку по медико-биологическим, про-
фессиональным и общеобразовательным 
дисциплинам. профессорско-преподаватель-
ский состав представлен лучшими научно-
педагогическими кадрами республики (про- 
фессоры, доктора и кандидаты наук, за-
служенные тренеры, мастера спорта). 

в университете созданы все условия для 
получения элитного высшего образования, 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов в области физической культуры и 
спорта. Кафедра располагает материально-
технической базой (аудиторный фонд, ком- 
пьютерные классы, современное оборудо-
вание для лабораторных работ по медико-
биологическим дисциплинам, 6 спортивных 
залов по видам спорта, 3 тренажерных 
зала, 2 зала ЛФК, медицинский кабинет, 
стадион, 2 открытых спортивных площадок, 
лыжная база, теннисный корт). 

ежегодно увеличивается набор на пер-
вый курс. в настоящее время в университе-
те обучаются студенты-спортсмены, среди 
них: 15 мастеров спорта международного 
класса; 40 мастеров спорта; 55 кандидата в 
мастера спорта.

Студенты и магистранты кафедры физ-
воспитания и спорта являются членами на- 
циональных сборных команд Республики 
Казахстан и имеют высокие спортивные дос- 
тижения. Свое спортивное мастерство они 
совершенствуют на республиканских и меж- 
дународных соревнованиях разного уровня: 
чемпионаты РК, Азии, Мира, европы, Азиат-
ские игры, всемирные студенческие игры. 
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в 2012 году студенты и магистранты 
Дильман Артур, Работа Олег (плавание), 
пилипенко Роман (водное поло), Кожах-
метова Айман, Кожахметова Шолпан, Кичи- 
гина Галина, Шейко Георгий, Азарова 
Татьяна (легкая атлетика), Живица Юлия, 
Юнусбаева Джамиляна, Алимжанов Эльмир 
(фехтование) принимали участие в Олим- 
пийских играх в Лондоне. Следует отме-
тить успешное выступление студентов уни- 
верситета и на всемирной летней Универ-
сиаде 2013 г. в г. Казань (Россия), где брон-
зовыми призерами стали Филиппов никита 
– легкая атлетика, Алимжанов Эльмир – 
фехтование; ерболова Гульнур – поясная 
борьба. Чемпионами Кубка Мира по борьбе 
дзюдо 2013 года стали Жумаканов елдос и 
Сметов елдос.

На кафедре особое внимание уделяется 
подготовке сборных команд для участия и 
успешного выступления в Универсиадах 

вузов РК. в 2013 году проводилась VII-я 
летняя Универсиада вузов Республики Ка-
захстан, где сборная команда КазНУ стала 
трехкратным победителем Универсиады.

Кафедра физического воспитания не-
изменно сохраняет лидирующие пози- 
ции среди кафедр физического воспи- 
тания Республики Казахстан, поддержи-вает 
научные связи со многими зарубежными 
высшими учебными заведенями, такими, как 
Московкий государственный университет 
имени М.в. Ломоносова, владимирский го- 
сударственный университет, Санкт-петер-
бургский государственный инженерно-эко-
номический университет, Новосибирский 
государственный технический университет. 
Международные связи осуществляются в 
виде участия на конференциях, обмена 
опытом в педогогической сфере, научных 
занятий и консультаций, академической мо-
бильности. 
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А.Ж. Жарболова, 
з.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, 
конституциялық және әкімшілік құқығы 
кафедрасының доценті 

ҚАЗҰУ-ДА БІЛІКТІ ЗАҢГЕР БОЛУғА 
МАШыҚТАНУ – БҮГІНГІ ЗАМАН ТАЛАБы

Жетілген ғылым мен білім жүйесі қа-
лыптасқан ел ғана әлемдік өркениет көші-
нен қалып қоймай, өркендеп дамиды. Мем-
лекеттің бәсекеге қабілеттілігі де оның білім, 
ғылым жүйесінің дамуымен өлшенетіндігінде 
сөз жоқ. ел президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған ел-
дің тығырыққа тірелері анық» деген сөзі 
осыны растайды. Сондықтан бүгінгі таңда 
мамандық таңдау, таңдаған мамандығына 
лайық білікті де білімді кәсіби тұлға ретінде 
адамды қалыптастыратын білім ордасын – 
оқу орнын таңдау өте маңызды және жауап-
кершілігі мол іс. 

Қазақстан Республикасының заң білі- 
мінің даму тарихы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің заң факуль-
тетінің дамуымен тікелей байланысты. 
Білікті заңгер-мамандар даярлайтын рес-
публикадағы алдыңғы қатарлы факультет 
болып танылу бір күннің ғана еңбегі емес, 
ол көптеген айлар, жылдармен келген 
маңдай тер, еңбектердің жемісі.

ҚазҰУ-дың заң факультеті ұлағатты өш- 
пес тарихы бар және толыққанды өмір сүріп 
келе жатқан факультет. Осы факультеттің 
қабырғасынан түлеп ұшқан шәкірттер еге- 
мен еліміз – Қазақстанның іргетасын қала- 
суға өз үлестерін қосқан, қосып келе 
жатқан, тәуелсіз еліміздің заңдарын қа-
лыптастыруға атсалысқан, есімдері елге 
әйгілі ұлы тұлғалар. Олардың қатарына қа- 
зіргі құқық қорғау органдарын басқарып, 
ұйымдастырып отырған Қ. Мами, И.И. Рогов, 
Б. Мұхамежданов, А.Ж. Шпекбаев, е.З. Тур- 
гумбаев, Р.Т. Тусупбеков, З.Б. Балиевалар-
дың және т.б. есімдерін мақтанышпен ай-
туға болады. Ал осы шәкірттерге білім 
нәрін беріп, заңгер болып қалыптасуларына 
атсалысқан ұстаздар есімін қалай айтпай 
өтпеске?! Тәуелсіз Қазақстанның заң ғылы-
мына еңбек сіңірген, аттарын алтын әріппен 
тарих беттеріне қалдыратын, «Ұстаз» деген 
ұлағатты есімге лайық ұстаз-заңгерлері-
мізді атап айтатын болсақ, С.З. Зиманов,  

Қ.С. Сапарғалиев, С.С. Сартаев, Ю.Г. Ким, 
Г.И. Баймурзин, А.А. Ағыбаев, З.Ж. Кенжалиев, 
е.Ғ. Джакишев, С.Б. Байсалов, Қ.Х. Халиков, 
Н.Б. Мұхитдинов, З.К. Абдуллина және т.с.с. 
Бұл есімдер заң ғылымы туралы, заңгерлер 
туралы сөз қозғалғанда алдымен есімдері 
еске түсетін, қанша қайталанса да қадірін 
жоймайтын есімдер. Өйткені, бұл есімдер 
Қазақстанның заң білімінің іргетасын қа- 
ласуға атсалысқан, өздерінің ерен еңбек- 
терімен әр шәкірттерінің аузында жүретін, 
тарих бетінде «алғашқы заңгер қарлығаш-
тар» деп танылатын ұлы есімдер. 

1952 жылдан бастап Алматы мемле- 
кеттік заң институтына атақты заңгерлеріміз- 
дің бірі С.З. Зиманов директор болып келді. 
Салық Зиманұлы Зиманов Қазақстан-
дағы заң білімдерінің дамуына өз үлесін 
қосқан азаматтардың бірі. Ол осы инсти-
туттан таңдаулы деген шәкірттерін әрі 
қарай білімдерін дамытуға Москва, Ленин-
градтарға аспирантураға түсіріп,  олардың 
әр қайсысын жеке-жеке қадағалап, көмек- 
тесіп, бітіріп шығуларына ықпал етті. Қазақ-
станда С.З. Зимановтың бастауымен 
ғылыми жинақтар жарық көрді. «Учен- 
ные записи» басылымында қазақстан-дық 
ғалымдар өз еңбектерін шығара бастады.   

1938 жылы заң институтын құру бары-
сында барлық курста 265 студент оқыса, 
қазіргі кезде – Қазақ ұлттық университетінің 
заң факультетінде 2  мыңдай студент білім 
алуда. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  
университетінің заң факультеті мемлекеттік 
заң институты негізінде  құрылған кезінен 
бастап, осы кезге дейін елімізге мыңдаған 
жоғары білімді  кәсіби заңгерлер даярлап 
берді деген сөз. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың заң 
факультетінде заңи кеңес беретін студент- 
тер заң клиникасы ашылған. Заң клини- 
касы студенттерге, университет қызметкер-
леріне, әлеуметтік жағдайы төмен қала  
тұрғындарына ақысыз түрде заңи кеңес 
береді. Бұл қазіргі жағдайға байланысты 
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өте құптарлық шара болып табылады, се-
бебі, бұл заң клиникасы қазіргі уақытта  
жұмыссыздық мәселесі белең орын алып 
тұрғанда жұмыссыздарға,  зейнеткерлерге 
заңи көмек көрсету орталығына айналды. 
Заңи кеңесті негізінен университеттің жоға-
ры курс студенттері мен магистранттары  
береді. Заңи кеңес берушілердің көбісі әр- 
түрлі заң саласы бойынша өтілімнен өт-
кен азаматтар. Жас мамандарға, яғни заңи 
кеңес берушілер үшін қиын сұрақ туын-
дағанда әрдайым заң факультетінің про-
фессорлары мен оқытушылары көмек көр- 
сетуге дайын. Заңи кеңес беру мына са-
лалар бойынша жүргізіледі: қылмыстық, 
азаматтық, әкімшілік, еңбек саласы, отбасы 
және некеге байланысты, әлеуметтік қам-
сыздандыру бойынша.

Заң клиникасында қызмет жасап жүр-
ген студенттер үшін бұл үлкен тәжірибе 
жинайтын орталық болып отыр, әрине мұн- 
дай тәжірибе жинаған студенттер оқу бі- 
тірген соң ең қажетті мамандық иесі бо-
латынына  сенімдіміз.   

Заң факультетінде 4 кафедра жұмыс 
істейді. Мемлекет және құқық теориясы 
мен тарихы, конституциялық және әкімшілік 
құқығы кафедрасы алғашында 1938  жылы  
Алматы мемлекеттік заң институтының  
құрамында  ашылған. 

2011 жылғы дейін бұл кафедра мемлекет 
және құқық теориясы мен тарихы кафед-
расы және Конституциялық және әкімшілік 
құқық кафедрасы болып екі бөлек қызмет 
етті. 2011 жылы қыркүйекте бұл екі кафед- 
ра бірігіп, біртұтас кафедраға айналды. 
Алматы мемлекеттік заң институтының құ-
рамында мемлекет және құқық теориясы мен 
тарихы кафедрасының алғашқы меңгеру- 
шісі болып Н.И. Кондратева тағайындалған 
еді. Осы уақытқа дейін бұл кафедраларда 
С.С. Сартаев, Л.в. Дюков, Я.Н. Бельсон, 
в.А. Ким, К.Ф. Котов, Ө.К. Копабаев, А.С. Иб-
раева, в.в. Нездемковский, К.С. Мауленов 
сынды белгілі ғалымдар меңгерушілік етті. 
2011 жылы екі кафедра біріктірілгелі бері 
тиісті кафедраға з.ғ.д., профессор Г.Р. Усеи-
нова басшылық етеді.

Әр уақыттарда кафедрада ҚР ҰҒА ака- 
демиктері з.ғ.д., профессорлар С.З. Зиманов, 
С.С. Сартаев, М.Т. Баймаханов, С.Н. Саби- 
кенов, Ғ.С. Сапарғалиев, т.б. қызмет атқар- 
ды. Сонымен қатар, кафедрада Б. Мұха-
меджанов, М. Құл-Мұхаммед, Н.И. Акуев,  
е.К. Нұрпеисов секілді мемлекет және қоғам 
қайраткерлері жұмыс істеген. ХХ ғасырдың 
50-жылдарынан бастап кафедрада алғаш- 

қы әрі соңғы президенттік кеңестің мүшесі 
болып тағайындалған, 12 және 13 шақы-
рылымдағы Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Кеңесінің депутаты болған, «Құрмет 
Белгісі» және «парасат» ордендерінің, «Меж- 
дународный профессиональный Знак поче-
та» орденінің, «Даңқ» Қырғыз медалінің 
және бірқатар кеңестік және егемен Қазақ-
стандық түрлі орден-медальдардың, белгі-
лері мен құрметті атақтардың иегері ҚР 
ҰҒА академигі, з.ғ.д., профессор Сұлтан 
Сартайұлы Сартаев қызмет атқарып ке-
леді. Сонымен қоса, 80-жылдардан бері 
кафедрада з.ғ.д,  профессорлар З.Ж. Кенжа- 
лиев, в.А. Ким, А.С. Ибраева, Г.Р. Усеинова, 
т.б. қызмет атқарып келеді.  

егемендік алғаннан бері кафедрада 
оннан астам заң ғылымының докторлары, 
елуден аса заң ғылымының кандидаттары, 
PhD докторлары шықты. ҚазҰУ заң факуль-
тетінің мемлекет және құқық теориясы мен 
тарихы, конституциялық және әкімшілік 
құқығы кафедрасы студенттерге ең білікті, 
беделді оқытушы-профессорлардан дәріс 
алу мүмкіншілігін тудырады. Кафедрада 
жиырма жеті жоғары білікті оқытушы жұмыс 
істейді, Оның ішінде – 7 заң ғылымының 
докторы, профессор, 13 – заң ғылымының 
кандидаттары, 1 PhD докторы бар. 

еліміздің ғылымын, қоғамның түрлі са- 
лаларын дамыту бағытында аталмыш ка-
федра ғылыми ізденістер жасап, тиісінше 
ғылымның, қоғамның қарқынды дамуына өз 
үлесін қосуда. Бүгінде мемлекет және құқық 
теориясы мен тарихы, конституциялық 
және әкімшілік құқығы кафедрасы мүшелері 
«правовое регулирование миграционных 
отношений в условиях глобализации: тео- 
ретическая основа и практические проб-
лемы», «становление и развитие системы 
конституционализма и защиты прав чело-
века и гражданина в Республики Казахстан 
в условиях ускоренного инновационного 
развития», «проблемы конституционного 
развития Казахстана как суверенного госу-
дарства: прошлое, настоящее, будущее» 
тақырыптары бойынша іргелі ғылыми зерт- 
теулердің орындаушылары болып табы-
лады. 

Қазақстанда заңгер мамандарды даяр-
лауда тиісті кафедраның атқарып келе 
жатқан еңбегі орасан. ҚазҰУ мемлекет және 
құқық теориясы мен тарихы, конституциялық 
және әкімшілік құқығы кафедрасы бірқатар 
шетелдермен білім және ғылым саласын-
да халықаралық байланыстар орнатқан. 
Оның ішінде, бірқатар жақын және шалғай 
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шетелдермен (Ресей, Германия, Италия, 
Ұлыбритания, т.б.) ғылыми-оқытушылық ма- 
мандармен тәжірибе алмасады, жас ға- 
лымдарды, білімпаз студенттерді шетел-
дерге стажировкаға, практикаға жібереді. 
Сондай-ақ, тиісті кафедра факультет сту-
денттерінің ҚазҰУ-да жүріп-ақ біліктілігі 
жоғары шетел мамандарынан дәріс тыңдап, 
тәжірибе алмасуына жағдай тузығып, мүм- 
кіндіктер жасап отыр. Ашып айтсақ, соңғы 
екі жыл ішінде мемлекет және құқық тео- 
риясы мен тарихы, конституциялық және 
әкімшілік құқығы кафедрасының ұйымдас-
тыруымен факультетке Ресейден з.ғ.д., 
профессор А.С. Автономов, Дагестан мем- 
лекеттік университетінің «Обычное право» 
ҒЗЛ меңгерушісі, з.ғ.д., профессор М.А. Ис- 
маилов, Германия тұрғыны Тарту универ-
ситетінің (Эстония) профессоры, PhD док-
торы Томас Хоффман келіп, студенттерге 
тегін дәрістер беріп, біліктілігін арттыруға 
бағытталған түрлі ғылыми шаралар өткізуге 
үлестерін қосуда. Биылғы жылдың өзінде 
(2015 ж.) кафедра Ресей Федерациясынан 
профессор М.А. Исмаиловты екі аптаға 
емес тұтастай бір семестрге шақырып, 
заң факультетінде білім алушы жастарға 
білімдерін шыңдауға, тереңдетуге барынша 
мүмкіндік жасап берді.   

ҚазҰУ мемлекет және құқық теориясы 
мен тарихы, конституциялық және әкімшілік 
құқығы кафедрасы білім алушы тұлғаның 
жан-жақты дамуына, өзін-өзі жетілдіруіне 
қажетті жағдай жасау үшін бар күш-жігерін 
салып, студенттік өзін-өзі басқаруға, оның 
бойында көшбасшылық қасиеттерді тәрбие-
леуге мол мүмкіндіктер тудыруда. Нақты 
атап көрсетсек, кафедрада студенттердің 
білімі мен біліктілігін көтеруге арналған 
ғылыми үйірмелер мен клубтар тұрақты 
түрде жұмыс істейді. Оның ішінде: Салық 
Зимановтың кіші академиясы, «Союз ради 
прогресса», «Студенты за повышения пра- 
вовой культуры» үйірмелері, «Конституцио-
налист», «правовед», «Государствовед», 
«Мыслитель», «Бастау» клубтары, т.с.с. бар. 
Сонымен қоса, кафедра студенттердің үздік 
мақалаларын жүйелі түрде ҚазҰУ хабаршы-
сы журналында, арнайы ғылыми шаралар 
(ғылыми семинарлар, конференциялар, дөң- 
гелек үстелдер, т.с.с.) материалдарында 
жариялап тұрады. Оған кез келген студент 
ғылыми еңбегін, мақаласын ұсына алады.  

Кафедрада «Факультет түлектерінің қа- 
уымдастығымен» байланыс жоғары деңгей-
ге қойылған. Сондай-ақ, мемлекет және 
құқық теориясы мен тарихы, конституциялық 

және әкімшілік құқығы кафедрасы факуль-
тетте құрылған «Жұмыс берушілер Кеңе-
сімен» үздіксіз жұмыс істейді. Тиісті кеңес-
пен байланыс жасау арқылы кафедра фа- 
культеттің жас түлектерінің жұмыспен қам-
тылуына бағыт, көмек беріп, жұмыссыз 
қалмауына өз үлесін қосып келеді.

Кафедраның басты ерекшелігінің бірі, 
тіптен артықшылығы деп те айтуға болады 
– кафедраның бірнеше магистранты екі 
дипломдық білім беру бағдарламасы бо-
йынша бір мезгілде ҚазҰУ-мен қатар Ресей 
университетінің (РУДН) дипломын алу мүм-
кіндігін иеленді. Сонымен қоса, кафедра 
шегінде жағдайы нашар отбасынан шыққан 
үздік студенттерді қолдауға бағытталған  
бір реттік спонсорлық шәкіртақы тағайын-
дау қалыпты жағдайға айналған. Мыса- 
лы, 2011 жылы кафедра 15 үздік студентке 
әрқайсысына 150 мың теңге көлемінде бір 
реттік шәкіртақы тағайындаған болатын. 
2013-2014 оқу жылында кафедра 10 сту-
дентке көмек ретінде 2 млн шәкіртақы берді, 
оның 640 мыңы – білім гранты ретінде.

Заң факультетінің мемлекет және құқық 
теориясы мен тарихы, конституциялық және 
әкімшілік құқығы кафедрасында білімді де 
білікті, еңбегі республикамен танылған ұс- 
таздар еңбек етіп жатыр. 2006-2014 жыл-
дар аралығында кафедраның оқытушы-
лары профессорлар: З.Ж. Кенжалиев,  
А.С. Ибраева, Г.Р. Усеинова, Д.М. Баймаха- 
нова, А.е. Жатқанбаева, доценттер Қ.Р. Усеи- 
нова, А.Б. Сманова, У.А. Ахатов ҚР Білім 
және ғылым министрінің шешімімен үздік 
оқытушылар болып танылды. 2008-2009 оқу 
жылының қорытындысы бойынша мемле-
кет және құқық теориясы мен тарихы ка-
федрасы «Жаңа технологияларды оқу үр- 
дісіне енгізу жетістіктері» номинациясы 
бойынша Қаз ҰУ-дың ең үздік кафедрасы 
ретінде танылды. Оған қоса, университеттің 
бүкіл 63 кафедрасының 2013-2014 оқу жы- 
лында жасаған жұмыстарын қорыту нәти-
жесі бойынша мемлекет және құқық теория- 
сы мен тарихы, конституциялық және әкім-
шілік құқығы кафедрасы 2013-2014 оқу жылы 
нәтижесі бойынша екінші орынды иеленді. 

Тиісті кафедраның профессорлық-оқы-
тушылық құрамы студенттерді әзір тұрған 
білімді қолдана білуге ғана емес, жаңа білімге 
қол жеткізуге, бұрын болмаған жағдайларда 
тиімді шешім іздестіруге үйретеді. Демек, ҚазҰУ 
мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, 
конституциялық және әкімшілік құқығы ка- 
федрасы ізденімпаздығы арқылы студент-
тердің тың мақсаттарға жетуіне жол ашады. 
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Қыдырмоллаева. Э., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

филисофия және саясаттану факультеті
«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 4-курс студенті

«әЛЕУМЕТТІК ЖҰМыС» –   
«ҚАЗАҚСТАН-2050 СТРАТЕГИЯСыНДА» 

ҚОЛДАУ ТАПҚАН МАМАНДыҚ

Әлеуметтік жұмыс қоғамдық өмірдегі құ- 
былыс ретінде 100 жылдан астам уақыт- 
тан бері әртүрлі ғылымдардың зерттеу 
объектісі болып келеді. ХІХ және ХХ ғасыр 
шегінде көптеген еуропа мемлекеттерінде 
(Ұлыбритания, Германия, Нидерланды, 
Швеция, Франция және АҚШ-та) қайы-
рымдылық ұйымдарымен қатар дамыған 
кәсіби қызмет ретінде әлеуметтік жұмыс 
пайда болды. Ол кәсіби қызмет ретінде 
қайырымдылықтың және мұқтаждарға мем- 
лекеттік көмек жүйесін құрудың дамуы 
нәтижесінде мүмкін болды. Оның ХХ ға-
сыр басында туындауы – адамзаттың қара- 
пайым идеясын түсінгендігінің нәтижесі: 
мұқтаждарға көмек нәтижелі болу үшін, 
ол кәсіби болуы керек, бірақ бұл қоры-
тындыға келу үшін мыңдаған жылдар 
қажет болды. Мұқтаж адамдарға білікті кө- 
мек көрсете алатындардың қажеттілік-
тері әлеуметтік қызметкерлердің пайда 
болуына алып келді. Мұқтаждарға кәсіби 
көмек көрсету мен адамдардың мейірімділік 
сезімінің дамуына үлесін қосқан қайырым-
дылық қызметі де қатар жүрді. 

ежелде туындаған қайырымдылық қыз-
мет әрқашан мұқтаждарға қайтарымсыз 
көрсетілетін көмек деп қарастырылады. Бұл 
қызмет пен айналысатын адамдар мате-
риалдық емес моральдық жағынан қана-
ғаттанды. Сонымен қоса олардан арнайы 
дайындықтар талап етілмеді,  көп уақыттар 
шамасында мұқтаж адамдарға көмек көр-
сетуді олар артық деп есептелді.  Қоғам 
біртұтас жүйе болғандықтан, әлсіз буынға 
көмек көрсету әлеуметтік біртұтастық, адам- 
гершіліктің негізгі көрсеткіші болып табы-
лады. Әлеуметтік ортаның даму деңгейіне 
сәйкес көмек көрсету формасы да қалып-
тасып отырады. 

Әлеуметтік қызметтер – ізгілік пен теңдік 
қағидаларына, адам өмірінің түрлі сала-
ларындағы білімге, әлеуметтік мәселелерді 
бағалау және қиындықтарды басынан кеш- 

кен адамдарды қолдау икемділігіне негіз- 
делген, адамдар мен қызметтердің түрлі 
топтары арасындағы жаңа қарым-қатынас 
моделінде қалыптасқан маңызды кәсіби қыз- 
мет. Әлеуметтік қызметкерлер Халықара- 
лық Федерациясының анықтамасы бойын-
ша әлеуметтік жұмыс қоғамдағы әлеуметтік 
өзгерістерге, адамдар өзара қарым-қаты-
настарындағы мәселелерді шешуге және 
адамның бостандық пен лайықты өмірге 
құқығына себепші болады. Адамның мінез-
құлқы мен әлеуметтік жүйелер тағылымына 
негізделе келе, әлеуметтік жұмыс адам 
қоршаған орта мен өзара әрекеттестікте 
болғанда үдеріске қосылады. Адам құқық-
тары мен әлеуметтік әділеттік – әлеуметтік 
жұмыстың іргелі қағидалары.

Әлемде орасан зор әлеуметтік жұмыс 
тәжірибесі жиналған, оның ішінде көрсе-
тілген халық тобымен де. Бұл салада отан-
дық тәжірибе де аз емес. Қазіргі кезеңде 
еліміздегі әлеуметтік жағдай күрт өзгерді, 
әлеуметтік қарам-қатынасының өршу үрдісі 
ойлануды, жалпылама талдауды қажет ете-
ді. Тұрғындармен әлеуметтік жұмыстың ғы- 
лыми негізделген тұжырымдамасын, әлеу-
меттік технологияларды, әлеуметтік жұмыс 
жүргізуде ұйымдардың түсінікті әрі сенімді 
тәсілдерді жасау қажет. 

Әлемдегі тәжірибе дәлелдегендей, көп-
теген елдерде әлеуметтік қызметкерлердің 
есебінсіз әлеуметтік дамудың бағдарлама-
сы да, мемелекеттің әлеуметтік саясаты 
да іске асуы мүмкін емес. Бұл саладағы 
мамандар, заңнамалық актілерді дайын-
дауда, жергілікті билік орындары мен қо-
ғамдық ұйымдардың шешім қабыдауында 
сарапшы қызметін атқарады.  

Тәжірибе көрсеткендей (әсіресе бізде), 
адамдар көбіне көп не өздері, не отбасы 
мүшелері, не достары, не көршілері, не игі 
ниетті шенеуніктер де шеше алмайтын мә- 
селелермен жиі ұшырасады. Бұл үшін ерек- 
ше мамандық иелері әлуметтік жұмыс-
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керлер қажет. Әлемнің көптеген елдерінде 
ғасырдыңбасында-ақ әлеуметтік жұмыс  
дербес мамандық ретінде қарқынды дамып, 
бұл салада кәсіби мамандар бітімі қа-
лыптаса бастаған уақытта, Қазақстанда то- 
талитаризм жағдайында көптеген онжыл-
дықтар бойы кеңес, адамның теңдесіз  
қамқорлықта екендігі мәлімделіп келді, 
сондықтан халықты әлеуметтік қорғаудың 
арнайы жүйесін құрудың мәні жоқ деп 
есептелді. 

Бұл мамандықтың қалыптасуы өте қиын 
жағдайда өткен. 90-жылдар басынан мем-
лекет өзінің дамуындағы жаңа және өте 
қиын кезеңін – нарықтық экономикаға өтуді 
бастады. Бұл – үрдіс  өндірістің тоқырауы, 
жұмыссыздық, мемлекет тұрғындарының 
көпшілігі табыстарының күрт төмендеуі,  
адамдардың азып-тозуымен сипатталатын 
қиын да ауыр процесс. Қазақстандағы күр- 
делі экономикалық, саяси, әлеуметтік жағ-
дай, сонымен қатар адамға игеріп алу, 
бағыт алу, кейде жай ғана осы жағдайда 
жан сақтап қалуда көмектесуге қажеттілік 

біздің мемлекетімізге әлеуметтік жұмыстың 
жаңа жүйесін құруды талап етеді. 

Аталып өткендей, әлеуметтік жұмыс қо- 
ғамға қажет, заман талабына сай маман-
дықтардың бірі болып табылады. Бірнеше 
жылдар бұрын әлеуметтік жұмыс туралы 
қоғамда толық түсінік болмады. Қазіргі таң-
да әлеуметтік қызмет түрлері, әлеуметтік 
жұмыс мәні туралы халық ақпаратты күн-
делікті ақпарат көздерінен біліп отырады. 
Мамандыққа сұраныс та артып отыр, себебі 
әлеуметтік салада маманданған кадрлар 
қажеттілігі жұмыстың эффективтілігін арт-
тыратыны белгілі. 

Соңғы жылдары біздің республикамызда 
әлеуметтік жұмыс практикасы едәуір қар-
қынды дамыды. Әлеуметтік қызметкерлер 
дайындайтын кәсіби-педагогтік қызметтер 
дамып, әлеуметтік жұмыс және көптеген 
ұйымдар жұмыс істейді. 

Әлеуметтік жұмыс адамдардың әлеу-
меттік өмірін талдап, олардың әлеуметтік 
өзара әрекеттестігін түзету мен жетілдіру 
тәсілдерін үйретеді. 
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Жауынбай Т., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

философия және саясаттану факультеті
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы 

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 4-курс студенті

АБИТУРИЕНТ ЖОЛДАСТАР, 
МАМАНДығыҢыЗДы 

ДҰРыС ТАҢДАЙ БІЛІҢІЗ!

Әрбір адамзаттың алдында шешімін 
табуы тиіс күрделі сауалдар болады. Соның 
бірі мамандық таңдау. Бұл өмірдегі күрделі 
шешімнің бірі. Өз ісіңді таңдар алдында 
қандай мамандықтар бар екендігін және 
бұл мамандықтың не үшін керек екендігін 
біліп алған жөн. Бұл сауалға жауап іздеу 
барысында, әрбір жан өзіне келесідей са-
уалдар қою қажет. «Маман иесі не істейді, 
оның қызметінің нәтижесі неге алып ке-
леді, маман иесі қандай жағдайда жұмыс 
істейді?» деген сұрақтарға жауап табу ке-
рек. Себебі, біз өмірде неге қол жеткізгіміз 
келсе, таңдауымыз да сол мақсаттарға сай 
болуы тиіс. Әдетте көпшілік  жандар  жоғары  
еңбекақы  алуды көздеумен шектеліп, «бұл 
жұмыс маған не береді?» деген ойдың 
орнына, «маған қанша табыс береді?» де-
ген сауалмен болашағын анықтап жата- 
ды. Шындығында мұндай таңдау арқылы  
болашақ мамандығын айқындаған жан-
дардың, келешегінде оған өз жұмысы қуа-
ныш сыйлай алмайды, өйткені адамға 
ілгерілеу үшін даму, жаңашылдыққа ұмты-
лып отыру тән. Өзгеріске деген ұмтылысың 
қаншалықты күшті болса, сенің тұлғалық 
және  кәсіби  өзгерісің  саған жұмысыңның 
жаңа мүмкіндіктерін ашып отырады. Адам 
жан дүниесінің қалауына сай келетін салада 
табысқа жетеді. Сондықтан мамандықты 
таңдағанда немен айналысқан қызықты, 
немен айналысқанда жан рақатына бөле-
несіз,  соған назар аударған жөн.

Мұндай таңдау жасау, осыдан бірнеше 
жыл бұрын, менің де алдымда шешімі кезек 
күттірмейтін сауалдардың бірі болған. Неге 
екені белгісіз, алайда әрбір жанның жан 
дүниесі бала күнінен белгілі бір салаға деген 
құштарлығы және сол саланың аясында өзін 
жетістікке жеткен маман ретінде елестетуі 
арқылы түрлі армандармен жетелеп отыра-
ды. Дәл сол секілді, мен де бала күнімде, 
айналамдағы жандардың барлығымен тіл- 

десіп, олардың баршасының қалауын орын-
дайтындай жан болғым келетін. Үлкен 
әпкемнің «Мен дәрігер болу арқылы,  әкеміз 
бен анамыздың ешқашан ауырмайтынына 
жауаптымын», ал екінші әпкем, «Мен ана-
ма да, әкеме де ең әдемі киімдер кигіземін 
және оларға ешбір жанда қайталанбайтын 
үй жасайтын дизайнер боламын» деген 
армандарына таңырқап, іштей мен анам 
мен әкеме ғана емес туыстарыма да, көр-
шілерге де сонымен қатар шалғайдағы өзім 
танымайтын көмекке мұқтаж кез келген 
жанға қуаныш сыйлайтын, ертегілердегі ті-
лекті орындаушы кейіпкер сынды боламын 
деген балалық армандар маған қанат беріп 
отыратын. Уақыт өте келе, мен өмірде ер- 
тегідегі кейіпкерлердің барлығы бола бер- 
мейтінін түсіне, алдымда нақты бір қоғам-
да қалыптасқан мамандық таңдау керек 
екенімді түсіндім. Мен де сол сәтте, қар- 
жыгер болу таңдауы тұрды, ойым мемле- 
кеттегі қаржылық сектордың қыр-сырын 
терең меңгеру және  көпшіліктің  қалауын 
орындау үшін сенде қаржы көп болуы тиіс, 
ал олай болуы үшін сен сол саланың мама-
ны болуын керек деп ойлаумен шектелдім. 
Бір қызығы, тест тапсырылғаннан кейін, 
грант үміткерлігіне төрт мамандықты таң- 
дау барысында, мамандардың түсіндіруі 
негізінде үшінші етіп, «Әлеуметті жұмыс» 
саласын таңдадым. Шыны керек, таңдау 
барысында бұл сала жайында толық ақ- 
паратқа ие болмасам да, маған маман-
дардың, «Сен бұл саланы таңдау арқылы 
жетімдерге, жалғызбасты аналарға, жасы 
келген қарияларға, қоғамда көмекке мұқтаж 
кез келген жанға құжаттық кедергілеріне, 
алуы тиіс жәрдемақыларын алу жолында, 
тағы да өзге кедергілерін түсініп, көмек 
беруге қол жеткізесің және мемлекеттік сек- 
тордың кез келген саласында жұмыс жасау 
мүмкіндігі бар» деген түсіндірулері менің 
бұл саланы таңдауыма үлкен септігін 
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тигізді. Таңдау аяқталып, жауап шыққанға 
дейін мен интернеттен төрт мамандықтар-
дың ішінен, «әлеуметтік жұмыс» осы бір 
саланы қараумен болдым. Шетелдегі бұл 
саланың үздік және үлкен сұранысқа ие, 
сонымен қатар дамуды көздеген кез кел- 
ген мемлекетте бұл саланы дамыту мін-
детті екенін түсіне отырып, менің іштей 
тілектерімнің бірі осы бір мамандыққа түс-
сем деген ойлар бола бастады. Нәтижесі де 
мен күткендей болды. Алайда, адамның ішкі 
жан дүниесінде қосымша сауалдар бітсін 
бе, сол кездің өзінде де, «мен бұл саламен 
неге қол жеткіземін» деген сұрақтар әлі 
де қанағаттана қоймады. Алайда Ұлттық 
университеттің білікті мамандарынан білім 
алу барысында, бүгінде мен таңдауымның 

дұрыс жолда екенін түсіндім. Кейде ба-
лалық шақтағы арманымның қазіргі таң- 
дауыммен байланысы маған үлкен қуаныш 
сыйлайды. Себебі қазіргі таңда, бұл сала-
мен болашағымды үлен жетістіктермен бай- 
ланыстырамын. Дамыған қоғамның өзі қазіргі 
таңда мемлекеттің негізгі құндылығы адам 
және оның қажеттіліктерін қанағаттандыру 
болып табылады. Ф. Энгельс айтқандай, 
әрбір мамандықтың өз қызығушылығы бо- 
лады. Менің мамандығымның қызығушы-
лығы көп қырлылығы және сауапты  істерге 
толы болуы. 

Мамандық – бұл сіздің ақылмен сүретін 
өміріңіз. Өзіңізді қызықтырған саланы қор-
ғай біліңіз және сонымен бірге өзіңіз де 
дамыңыз, сонда ғана биікке жетесіз.  
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1. Грушина М.Б., Костанайская область СШ Затобольская №1
 Здравствуйте, когда я могу подать заявление на участие в конкурсе по присуж-

дению образовательного гранта?
 
 прием заявлений на конкурс по присуждению образовательного гранта проводится с 

23 июля по 31 июля.

2. Таниева А.И., Ақтөбе облысы, М. Ғабдулин атындағы №3 мектеп-гимназиясы
 Жатақхана беріледі ме?
 
 Қазақстандағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі – әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық унивеситеті өз студенттерін 100% жатақханамен қамтамасыз етеді.

3. Бегежанова М.Н. павлодарская область, школа-лицей №10 имени Абая.
 Какой я должна набрать на ЕНТ проходной балл, чтобы поступить в КазНУ  

им. аль-Фараби?  
 
 Чтобы поступить в КазНУ имени аль-Фараби, вы должны набрать не менее  

70 баллов и выше.

 «ВОПРОС-ОТВЕТ»
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Story 1.   One man bought a very clever parrot and sent it 
home to his wife as a birthday present. On the same day his wife 
went to a shop and ordered a chicken. She told their cook: “ A  
bird will be brought for to-night’s dinner, cook it.”

The parrot arrived first, and was cooked. At 6 o’clock the 
husband came for dinner. 

“What is this? ’ he asked when he saw the bird  on the table. 
His wife explained the cook’s  mistake  .    

“This is awful,” said her husband, “  the bird was very 
expensive, it could speak five languages!”

“Then why didn’t I t say something?” asked his wife. 

Story 2.  A school   master keeps his young   pupil  waiting 
for him in the library.  When at last he comes he finds the child 
busy reading. The book which he is reading happens to be a 
dictionary. 

“ How  do you like your book, my boy?” the teacher asks 
him smiling.

“ I  find the stories very fine  indeed” says the boy ready to 
please his master, in spite of their being so uncommonly short.” 

Калиева А.Ж. 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

гуманитарных факультетов  
 КазНУ им. Аль-Фараби a.jekenovna@mail.ru, 87772294415. 
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– Сынок, как ты сдал экзамен?
– Неважно, но я знаю, что ты меня сегодня не побьёшь.

– Как это?
– в прошлый раз, когда я получил 20 баллов из 100, 

ты ударил меня 20 раз.
– А сегодня что?

– Сегодня я получил ноль баллов!
– ?!

*************

Отец вовочки звонит соседу: 
 

– вы уже сделали сыну домашнее задание по математике?  
– Да.  

– Дайте списать!

*************

Учитель: 
– А теперь я докажу вам теорему пифагора. 

Лентяй с задней парты: 
– А стоит ли? Мы верим вам на слово. 

*************

Урок геометрии в грузинской школе. Учитель: 
– валико, нарысуй равнобэдрэнный трэугольник. 

валико рисует. Учитель: 
– Нарысовал? А тэпэр докажи, что он равнобэдрэнный. 

– Мамой клянусь!

*************

Сын протягивает маме дневник и, глядя в глаза, говорит:  
– Главное, что мы все здоровы, правда, мам?

*************

Гаишник останавливает машину,
 а за рулем оказывается его бывшая учительница.  

Гаишник:  
– Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз:  

"Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения..."

Материалы составлены из интернет-ресурсов
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